Патријарси
- - --

"11',/'ј'~Ј'Ј'Ј'.,.•
~~~_.,

......~.............................ч-.•,•

-:.:.:.:.:.:-:..:..:..:..:.:.:..:.:.:..:.:.:.:.:.:.:.:.:.:·:·:.:.:·:.

.·.·.·.··························································
-:-:-:-:-:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:-:.;·:·:·:·:·:·:·:·:·:-:·:·:·:·:-:·:-:-.

·:·:·:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•.•.•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:·:·:·:·.

::;::::~:::::~:::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

.....,.....................................

~~.r~...-...-...-..-~:.Yot:•"

..

:О:•:О:•:•:•:-:•:•:-:•:-:-;.- ;.;о;.;о

······································
.•:-:·:·:-:·:·:·:·:-:•:-:-:-:-:-:-:-:..:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:•:•:•:•:•:·:·:·.
-.-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-~-

- -- -

-.Ј'

~NN

.000:~--~~..-...,
~..._"А."Ј',;.='....._..._~

~"."oo'AYAO.O.~

~:~~;~-:.~~~~~~~~~~~~~~~~~-::..~~~~~~=:-=-=-_.~:.: :_::~~~~~~~~~~~:-:~~

·::::::--

~=::::;:~~=::::;:::t.::::::::::::~~~:::::::~:=··
)::::::::~:::::::::::;:;:;:;;~~:;:::::::::::;:;:~::::::;.

- -:~~=:::::::::::~=:~::::::::::
;;~::::::::;::::::;:;::.

::::::::::::::·:::::::::::::::::::::::::::::::::::-:-:-:-:-:-:-:-:-:-.. :-:-:-:-:-:-:-:-;-:-:-:-:-:-:·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·-·-:::::::::::_:_:_:_:_:_:_::::·:::· -:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:::::::_:_:::... ·.·-·-·-·-·-·-·-

Аутор:

Katherine Hershey

Превод на српски језик: Алфа И Омега, Београд, ЈугославЈф.

Прилагодила за Европу: Jennifer Haaijer
ВАЖНА НАПОМЕНА:
Визуелна помагала уз ову серију лекција можете да наручите у већини ДМ канцеларија
и интернет – онлајн продавницама. За списак ДМ канцеларија и интернет продавница у
Европи, молимо вас да посетите www.teachkids.eu/rs и кликом одаберете „Контакти“.

Copyright©1951, 1979, 1993
Child Evangelism Fellowship Inc.
All rights reserved. Used Ьу permission
Ьу

Сва права придржава. Изцано уз дозволу.

Материјале је могуће користити само лично, у непрофитне и некомерцијалне сврхе.
Посетите www.teachkids.eu/rs ради комплетних детаља у вези дозволе.

САДРЖАЈ:

УВОД
ЛЕКЦИЈА
Позив Авраму

аља. Ова серија може да се подучава након серије Почеци

1.
2.

или да се к~ристи самостално. Помолите ёе да се деси да

З. Аврам тражи невесту за свога сина

за време ваruег подучаваља деца остваре своје сопствено

4.
5.

Патријарси је други сет од пет лекција из кљиге По ст

заједништво са Богом Аврама, Исака и Јакова кроз Гос
пода Исуса Христа.
За сваку лекцију је предложена централна истина и

дате су примене за неспаruену и спаruену децу.У кратким:
прег ледим:а лекција користе се следеће скраћенице:
ЦИ-тамо где се у лекцији предаје централна истина,
Н-примена је начиљена за неспаruено дете,
С-примена је направљена за спаruено дете.

Од помоћи је имати идеју централне истине исписану

на комаду папира или картона који се ставља на фланело
граф.

Узмите време ради саветоваља. Као резултат вашег
предаваља нека деца могу да им:ају питаља о томе како
да буду спасена или у вези са хришћанским: животом.
Ставите им до знаља да сте вољни да им: помогнете, и
кажете и:м шта да учине да би извукла корист из ове

помоћи. Неким: лекцијама смо обухватили на који начин
ово може да се учини. Можете, међутим: бити на распо
лагаљу ради саветоваља у неко друго време у току про

грама, независно од библијске лекције.

Ево примера шта ћете рећи: "Касније, данас, у нашој
библијској лекцији, објаснићу вам како се лично можете

поверити Христу као своме Господу и Спаситељу. Ако,
на краЈу и:пак ниси сигуран како ово да учиниш и желиш

да ти више помогнем, MOJIИllii те да дођеш и седнеш на

једно од ови:х предљи:х

седишта,

када остали буду

отишли

На крају овог приручника, наћи ћете нека упутства
од помоћи код саветоваља деце која желе да дођу Христу.

2

Син- као дар Авраму

Право првородства и благослов
Јаков далеко од дома

ПАТРИЈАРСИ

Лекција број

1
Припрема за дечије учешће:
Одаберите петоро деце, свако да ишчита по једно од

ПОЗИВ АВРАМУ

обећања које је Бог дао Авраму, и да поставе одговарајућу
цедуљу на фланелограф.(Виgи Ше1<:сШ, сцена
Свето Писмо:

1)

Постаље

11,27-12,20; 15,4-6;
16,1-4,15; 17,1-8, 15-17. (Текст

ове лекције покрива велику об
ласт у Светом Писму, и водиће
вас тако да је подробно обухва

ЛЕКЦИЈА

тите.

Централна истина:

Бог одржава Своја обећања
(Можgа hеШе же.л.еши

Примена:

Неспашени: Поверујте Ње

upu.мepe обеhања

говим обећањима о спасењу и

вашој zpyuи.)

дођитеХристу. Спашени:
Упознајте се са Његовим

Џонатанов пријатељ, Френк, обећао му је вожњу на

обећањима и поуздајте се у

његовом новом тркачком бициклу. Џонатан је журио

Њега да их одржи.

ишао до куће свога пријатеља и зазвонио на врата. Френк

Заборављено обећање. О.И.

Почетак:

ga оgабереШе gруzачије
ga би сШе боље gосеми uоШребе gеце у

ова мајка је отворила врата. "Извините, је ли Френк код
куће?, Џонатан је упитао. "Не," одговорила је. "Отишао је
на пецање са својим оцем." "Жао ми је," извињавала се

Развој догађаја:

Френкова мајка, "мора да је он заборавио." Џонатан је био

-Бог говори Авраму у Уру

разочаран. Френк није одржао своје обећање. Беше забо

-Бог даје Авраму многа обећања.

равио.

Ц.И.

Разочаравајуће је када неко не одржава своје обећање.

-Аврам прича са Саром и оста

Само је Један који увек одржава Своја обећања, а то је

лим рођацима. Ц.И.

Бог. Можеш ли да се сетиш обећања на које нас подсећа

-Аврам држи Бога за Његову

дуга? (Поgиzпи C.!Lи'l<:y

Реч. Ц.И.Н.

-Аврам напушта Ур.

и uусШи

gеца ogzoвope.)

заборавити на обећања која је Он дао. Када Бог даје

одлази у Египат

обећања, Он заиста мисли и да их одржи. Ви ћете сва

-Обмањује фараона

Божија обећања наћи у Библији. Добро је да их потражите

-Фараон шаље Аврама назад у

док будете читали. Дивно је што се Богу може веровати

Канан. Ц.И.С.

да ће одржати Своју Реч.
Али, чак и после потопа, многи људи нису веровали

Најузбудљивији моменат у приповедању: Бог обећава

Богу. Нојеви синови и њихове жене имали су децу, и

Авраму сина.

њихова деца децу и тако даље. Око

Закључак:

400

година је прошло.

Поново беше на хиљаде људи на свету, али многи од њих

-Рођен је Ишмаил.

нису поштовали Бога. Неки су се чак клаљали месецу.

-Бог обнавља Своје обећање о

Једно од места где су они живели, био је диван богати

сину Ц.И.С.+Н.

град по имену Ур. Археолози

-

људи који проучавају

живот људи који су живели некада давно

Стих који се учи напамет: "Веран је онај који је
обећао" Јеврејима

ga

била поново поплављена цела земља. Бог неће никада

-Стиже у Канан. Ц.И.Н.

- Аврам

gyze

Бог је одржао то обећање. Од Нојевих дана никада није

-

налазили су

ствари закопане дубоко у земљи што указују да је то био

10,23

град са огромним кућама од

10-20

соба, са кухињама и

Визуелна средства:

купатилима. Људи су носили предивне драгуље и ствари

Користите позадину "под ведрим небом" са фигурама

начињене од сребра и злата. У граду беху школе, и

П1-П18. Направите цедуље са речима и испишите

храмови и кипови бога месеца исто тако.

следеће:

ЗЕМЉА, ВЕЛИКИ НАРОД, БЛАГОСЛОВ,

СЛАВНО ИМЕ, БИТИ БЛАГОСЛОВЕН, СВА ПЛЕ
МЕНА. Припремите слику дуге.

з

Сцена

1

Без обзира што су многи из његовог племена обо
жаваЈШ месец, Аврам је знао да је Господ

(Празна Шабла, сШави фиzуру П1,Авра.ма)
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Бог и да он

може да се поузда у Њега. Послушао је Божије заповести
и Његова обећања. Он није једноставно рекао: "Оно што

----~

Бог каже је исправно."- и остао у Уру. Не, он је одлучио

.-:::=:==-

да учини како је Бог заповедио и поуздао се у Бога да

~

одржи Своја обећања. (Склони све фигуре)

-

Сцена

2

(Празна Шабла,ПосШави фиzуру П1,Авра.ма и фиzуру
П2 Сару)

-
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--

--

---·

..:::::..--·-

У том лепом граду Уру живео је човек по имену
Аврам. Он, такође беше имућан. Не знамо да ЈП1 је или

-~
--==---·
·---·-_..;-

није икада обожавао месец. АЈШ, оно што ми знамо о њему
је узбудљиво. Једнога дана се нешто изузетно десило у

Аврамовом животу: Бог, једини истински Бог му је го
ворио: "Авраме, остави твоју земљу и твој народ

-

чак и

своје рођаке- и иди у земљу коју ћу ти показати." Каква
необична порука! Бог је говорио Авраму да напусти своју
земљу и свој дом, а Он није Авраму чак ни дао име места
где би он требало да оде. Бог је заповедио Авраму: "Иди"

-

Најпре је, он морао разговарати са својом женом,

и у исто је време Он дао обећање да ће Авраму дати

Саром. "Идемо на пут. Напуштамо овај град." АЈШ, Ав

земљу. (СШави ЗЕМЉА на Шаблу.)

раме, куда идемо?" "Не знам. Бог је казао да треба да одем

Божија обећања су често баш таква. Он нам говори

одавде и да ће нам Он показати где да идемо," Аврам би

нешто што треба да учинимо. Ако то учинимо, Он обећава

одговарао. (Доgај Авра.мовоz оца, фиzуру ПЗ; Лoiiia, фи

нешто нама. На пример Он говори Својој деци: "ПрибЈШ
жите се Богу"

-

долази обећање:
Јаковљеве

4,8).

zуру П4, и њеzовоz браШа, фиzуру ПS)

то је оно што ми треба да учинимо. Тада

" ... и

Нема сумње да је Аврам казао своме оцу Тари, своме

Он ће се прибЈШжити вама" (из

брату На.хору и своме нећаку Лоту: "Морам да напустим

Такво је обећање.

Ур, сеЈШћемо се." И они би такође питали:"Куда идеш?"

Бог је дао Авраму друга чудесна обећања. (Неха их
gеца хају

ciiie оgабрали йрочиШају

Аврамов би одговор био истоветан ономе који је дао Сари:

и ciiiaвe цеgуљице са

"Бог је обећао да ће ми показати земљу коју ће ми Он

речима на Шаблу.)

1.

(Постање 12,2а) И учинићу од тебе велики народ

2.
3.

(Постање 12,2б) Благословићу те (БЛАГОСЛОВ)

дати. Не знам где је то. Вероваћу Богу."
Видите, веровати не значи само знати да је Бог обећао
да ће нешто учинити. То значи поуздати се у Њега да то

(ВЕЛИКИ НАРОД)

учини за вас. Аврам је "држао" Бога за Његову Реч (се
поуздао у Његову Реч) и поверовао да ће Бог одржати

(Постање 12,2ц) Име твоје прославићу (СЛАВНО

сва она обећања која је дао.

ИМЕ)

4.

(С'}{;Лони Авра.ма и Сару)

(Постање 12,3а) Ти ћеш бити благослов (БИТИ

ЗамиСЈШте, како су рођаци климаЈШ главама. "Баш

БЛАГОСЛОВЕН)

5.

чудно! Ићи, а не знати куда идеш. Не схватамо." Они нису

(Постање 12,3ц) У теби ће бити благословена сва

могЈШ да схвате зато што они нису познавали Бога као

племена на земљи (СВА ПЛЕМЕНА)

Аврам. Аврам је знао да ће Господ да одржи ова обећања

Бог је имао план за Аврамов живот и тако му је Он дао

која је дао. И због тога је он урадио оно што му је Бог казао

ова веЈШКа обећања. Дивна је ствар била што је Бог могао

да чини.

да одржи свако од њих. Понекад ти и ја дамо обећање, и

Бог жеЈШ да и ти такође "држиш" Бога за Његову Реч.

касније откријемо да не можемо да га одржимо. АЈШ, Бог

У БибЈШји су многа обећања. Нека од обећања су за оне

је тако велики и моћан да Он увек може да одржи своја

који никада нису повероваЈШ у Исуса Христа као Спа

обећања. То није тешко за Њега. Бог неће никада пре

ситеља, нека су за оне који су му се поверили. За кога је

кршити обећање.

ово обећање? "Никада те нећу оставити, нити ћу те
напустити." (Јеврејима

4

13,5).

Оно је за Хришћане, за оне

који знају Исуса Христа као свога Спаситеља. Управо

Напокон поново кренуше у земљу коју је Бог обећао.

ћемо сада поразмисЈМГи о обећању које је за оне који се

Какав ли је призор то морао бити? Чинила се као да се

нису никада поуздали у Исуса Христа. Он је дао обећање,

сели неко село: Аврам и његова жена који јашу камиле;

и Он је такође Бог, тако да можемо бити сигурни да ће га

око

одржати. Он је обећао: "Онога који иде к мени, нећу

и стада.

слугу са својом децом; магарци натоварени робом

600

Након дугог пута стигоше у обећану земљу, звану

избацити." (Јован 6,37б)
Зашто ти треба да дођеш Исусу Христу? Треба да

Канап. Како узбуђен мора да је Аврам био што је види,

дођеш, зато што те грех који си починио одваја од Бога и

што хода по њој. Да, Бог је одржао Своју Реч! Можеш ли

једино Исус Христ може да те лиши греха. Можда си

да се сетиш других ствари које је Бог обећао Авраму?

увидео

( Не1Са

своју потребу за опроштењем греха,

али

gеца оgговоре.)

нико не зна да сам

Хајде да поразмислимо о последњој: "у теби ће бити

крао." Можда ти је неко казао да си исувише млад да би

благословена сва племена на земљи." Бог је обећавао да

дошао Исусу Христу. Послушај обећање поново (йонови

ће због Аврама велики благослов доћи људима широм

помишљаш: "Исувише сам рђав

-

света, чак и теби и мени? Како ће Бог одржати то

намашавајуhи).

Ма како да си био рђав, колико год да си млад, ма ко

обећање? Десило се даје из Исус дошао преко Аврамове

да си, ако дођеш Исусу Христу Он те неће одбити. У томе

породице. Исус Христ, Божији Син, беше рођен као Јев

је Његово обећање. Ти долазиш Господу Исусу, питајући

рејин. Он, Исус Христ, био је велики благослов људима

Га да ти опрости грех. Зар нећеш поверовати овом обе

широм света. Дошао је да буде Спаситељ. (Посйiави 1Срсйi,

ћању и доћи Њему данас? Ако то желиш, а не знаш како,

фигуру П 13 на йiабАу)

онда остани на свом месту када други оду. Знаћу да

То значи, да је Он дошао да умре, да преузме казну

желиш да говориш са мном о овоме и биће ми мило да ти

за наш грех. Он је устао из мртвих и Он је жив на небу.

више објасним из Библије. Веома је важно да ти разумеш

Због тога Он може да преузме сав твој грех. Због тога Он

и заиста поверујеш у ово обећање, баш као што је Аврам

може да да то дивно обећање: "Онога који иде к мени,

веровао у обећање које му је Бог дао. (С'/U/,ониШе све

нећу избацити." (Јован 6,37б) Држи Га сада за Његову

фигуре.)

Реч. Кажи Му: "Господе Исусе жао ми је због свог греха
који сам починио. Желим да се одвратим од њега. Хвала

Сцена

ти што си умро за мене. Молим те да ми опростиш мој

3

грех. Он се неће оглушити о тебе. Примиће те с до
бродошлицом и опростиће ти. Зар нећеш да се увериш
(ПрU1<:аз найољу,сйiави фигуру

данас у своме сопственом животу да Он одржава Своја

П6-12,gво1СоАице,?<:аМШ/,е и овце)

обећања, баш као што је Бог одржао сва Своја обећања
која је дао Авраму? (C'/UI,o'liи све фигуре)

~
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Сцена
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4
(Празна йiабАа,Посйiави оАйiар,фигура
П14;Аврама;фигуру П15)
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Ускоро је Аврам био на свом путу остављајући за
собом град Ур. Али, ко су остали? Неколицина рођака је
одлучила да пође са Аврамом и његовом женом. Пошли

___

су његов отац и син његовог брата, Лот. Беше ту још и

слугу, као и животиња, шатора и ствари које ће им бити

- - ----

- --

,.......,._

-~--

потребне током пута. Библија не каже како их је Бог водио

- алијенанекиначин Он то чинио из дана у дан, из недеље

Беше то због Божије оданости Свом сопственом обе

у недељу. Биће им потребно десет недеља и више да

ћању, што је Адам сада ходао земљом која треба да буде

стигну у град Харап који беше око

км од Ура. Тамо

његова. Прво што је Аврам учинио, било је да се помоли

су се зауставили. Можда је Аврамов отац био исувише

Богу. Подигао је олтар. Библија каже: "И јави се Господ

1100

стар да иде даље, јер они беху остали у Харану све док

Авраму." Како је то морао бити изузетан тренутак! Како

он не беше умро. Може бити да су тамо боравили готово

ли је Авраму морало бити драго што се поуздао у Бога да

петнаест година.

га доведе до овога места.

5

Једнога дана Аврам се веома забринуо. Чи.ме ћу хра
нийiи ciUo'ICy, овце, юz.мшtе и .магарце? И
живейiи?-.мора

ga је

og

Сцена

5

'Чеiа ће.мо .ми

раз.миwљао. Гледао је около. Заиста

не беше остало много траве. Била је несташица хране, а

(Наuољу,Посйiави Авра.ма,Сару,сайiор,фигуре П16-18)

то је значило много гладних људи, гладних животиња- а

нигде хране. (Склони фигуре)
Када би се Аврам поуздао у Бога у ово време глади,

шта би он учинио? (Не1Са gеца upeg.ttOжe шйiа би ураgио.)
Хајде да видимо шта је он урадио. Он је одлучио да
делује по своме. Напустио је Харан, и отпутовао је за

Египат. Бог му не беше казао да иде тамо. Египат није био
земља коју му је Бог обећао. Тако је Аврам доспео у
невољу.

Сара, његова жена била је веома лепа. Аврам се упла

шио, да ће га Египћани, када буду видели њу, убити и

Али, године су пролазиле, а још увек не беше сина. Је

узети Сару себи. Тако је, уопште се не поуздајући у Бога

ли Бог заборавио? Не, Он никада не заборавља на обе

Аврам казао Сари: "Кажи да си ми сестра, тако да ме не

ћање? Да ли се Бог предомислио? Не, Бог се не мења. Је

убију ради тебе." Али, Аврамов се план покварио! Фараон

ли Бог утврдио да не може да одржи то обећање? Не, не

је узео Сару у своју палату- желео је да му она буде жена.

постоји ништа исувише тешко за Бога. Он ће одржати

Али, Бог посла болест људима који су живели у палати.

своје обећање када буде време да Он то учини. Али,

У скоро фараон беше открио да Аврам није казао праву

Аврам и Сара нису могли да схвате зашто им Бог није дао

истину. Био је веома љут и хитно је вратио Аврама и Сару

обећано дете. Сара се беше уморила од чекања. Једнога

назад кући.

дана казала је своме мужу: "Исувише сам стара да бих

Али, Бог није дигао руке од Аврама. Није казао: "Ав

имала децу. Узми моју слушкињу Агару за другу жену

раме, изневерио си Ме, и завршио сам с тобом." Он је

и она ће ти можда дати сина." Ово не беше Божији пут,

веома доследан Бог. Он не може да прекрши Своја обе

али је Аврам учинио тако. И он се такође беше уморио

ћања, чак иако су Његова деца била непокорна.

чекајући Бога да одржи Своје обећање. Он је заборавио

Можда си ти Божије дете, Исус Христ је твој Спа

да се поуздаје у Бога. Бог не испуњава свако обећање

ситељ, али, попут Аврама и ти такође ниси говорио ис

сместа, али их одржава, засигурно.

тину. Твој старији брат ти је помагао око неког школског

Агара доби сина по имену Ишмаил. Али, он није био

задатка. Када га је учитељица прочитала била је веома

обећани син. Када је Ишмаил имао

задовољна и упитала је: "Да ли је ово све твој сопствени

ли се син родити мени коме је

ли обећање од Бога за тебе хришћанина који ниси био по

којој је

вољи Богу? Да! Послушај ово:"Ако исповедимо своје гре

1,9).

100

година? Хоће ли Сара,

година уистину добити сина?" То се чинило

ништа није немогуће. Бог је чак променио Аврамово име

Ако ти је

у Авраам, што значи "Отац многих народа", а Сарино име

жао што си чинио грех и испричаш Богу о томе, Он ће ти

је промењено у Саара (Принцеза). Ова нова имена мора

опростити. Такво је Његово обећање. Наравно, ти треба

да су им помагала да се подсете на Божије чудесно

да прикажеш истину твојој учитељици. Али, дечаци и

обећање.

девојчице хришћани, знајте, да увек, када сте згрешили,

Да ли ти је мило што ће Бог одржати свако обећање

Бог жели да Му кажете да вам је жао. Он обећава да ће

које је Он дао? Уколико си хришћанин можда би волео да

вам опростити. Једном, када сте Богу испричали о томе,

подвучеш (истакнеш) обећања која нађеш у Библији. То

не треба да се и даље осећате кривим. Он је одан, чак и

би ти можда помогло да их се сетиш. Најважније од свега,

када Га ми изневеримо. Како мора да је Авраму било драго

поуздај се у Бога да их одржи.

због тога.

У Римљанима

Једне се ноћи Бог јавио Авраму: "Имаћеш сина. По

То значи да, ма шта се десило у твоме животу

Аврам ће имати сина. Библија каже: "И

поверова Аврам Богу" (Постање

15,6).

постоји предивно обећање за

онима који Га љубе, који су по његовој одлуци позвани."

баш таква, већа но што се може пребројати." То беше

-

8,28,

сваког хришћанина: "А знамо да Бог све помаже на добро

гледај на небо и преброји звезде. Твоја ће породица бити

обећање

90

немогућим? Али Бог је дао то обећање, зато што Њему

хе, он је веран и праведан да нам опрости грехе и очисти
Јованова

година, Бог је још

ће имати сина." Аврам се насмејао и казао Господу: "Хоће

Јер знаш да ниси учинио оно што се Богу допада. Постоји

(1

13

једанпут говорио Авраму, понављајући обећање: "Сара

~ад?" Одговорио си: "Да." Слагао си. Осећаш се несрећно

нас од сваке неправедности"

-

-

тужне

ствари, срећне ствари, разочарења- Бог има намеру да

(C'IU/,O'Iiи све фиг

допусти да се оне десе, и Он ће их извести за твоје добро.

уре)

Он често користи ове ствари да нас учини сличнијима

6

Шта то значи "поуздати се" у Бога? (ПрейусШиШи се

Господу Исусу. Поуздај се у Бога када наступе теii.IКоће.

3.

Веома је једноставно да кривиш Бога када су ти мама или

Ње.му

тата болесни, или чак умру. Ако кривиш Бога и пре

ga учини оно шШо је Он обећао)
4. Можеш лииспричатиједно од Божијих обећања?

станеш да Му причаш, то значи не поуздавати се у

"Ни1еаgа Ше нећу наuусШиШи, ниШи ћу Ше осШавиШи"

(нuр.

Његово обећање. Ако кривиш себе, и помишљаш да се то

(Јеврејима

не би десило да си био пажљивији, ти се не поуздајеш у

циШи" (Јован 6,37б)

Божије обећање. Када наступе теii.IКоће или се дешава

5. Ко је пошао са Саром и Аврамом? (Авра.мов оШац,

нешто тужно, кажи Богу да ти верујеш да је Он то тако

Тара, њеwв нећа1е ЛоШ и њихове слуге)

хтео. Поуздај се у Њега да одржи Своје обећање.

6.

Ако ниси Хришћанин, ниси се никада поуздао у Исуса

13,5);

"Онога 1еоји иgе 1е .мени, нећу изба

Шта је то погрешно Аврам учинио у Египту? (Који је

то грех Аврам учинио у Египту?) (Он се није uoyзgao у

Христа као свога Спаситеља, сети се нарочитог обећања

Бога и 1еазао је

које је Он дао: "Онога који иде к мени, нећу избацити."

7. Која су била нека од обећања која је Бога дао Авраму?

ga .му

је Сара сесШра.)

Приђи Њему сада, да би ти сви твоји греси били опрош

(Учинићу

тени. Он је обећао да те неће одбацити.

Швоје uрославићу; Ти ћеш биШи благосмв; У Шеби ће

og

Шебе вели1е нароg; Благословићу Ше; И.ме

биШи благословена сва uле.мена на зе.мљи; Теби и Сари

gahy

сина.)

8. Због чега је изгледало немогуће да Аврам и Сара имају

ПИТАЊА ЗА ПОНАВЉАЊЕ прве лекције

сина? (Авра.м и Сара су би.л,и исувише сШари

ga би и.мали

gецу.)

1. Шта је Бог казао Авраму да уради када је он живео у
Уру? (Авра.ме, осШави своју зе.мљу, и свој нароg
своје рођа1ее

2.

ga

-

-

ча1е и

и иgи иgи у зе.мљу 1еоју ћу Ши uо1еазаШи.)

Зашто је Аврам послушао? (ЗаШо шШо је Бог обећао
ће Авра.му gаШи зе.мљу и он се uoyзgao у Бога

ga

ће

9. Због чега можеш имати поуздаље да ће Бог одржати
своја обећања? ( ЗаШо шШо је Он Бог, 1еоји .може

ga учини

не.могуће сШвари.)

10

Где налазиш Божија обећања? (У Љеговој Речи, Биб

лији.)

оgржаШи Своје обећање.)

7

Лекција

Најузбудљивији тренутак у приповедању: Аврам

2

подиже свој нож.

Примедба: Ово може да буде једна специјална лек

Анђео каже: "Немој да

Закључак:

ција за еванrелизацију која нам представља како је Бог

озледиш дечака." Бог

дао свога Сина ради нас. Онако како је овде дата, лекција

прибавља јагње.Аврам и Исак

нема основну примену за неспашену децу. Стога, предла

се заједно враћају кући. О.И.С.

жемо, да ви искористите следеће да би сте подучавали о

"Али знам, Боже мој, да ти

Стих за учеље:

томе ко су Божија деца у току другог дела вашег про

испитујеш срцем, и што је

грама: (П01шжuШе сљu'/Су бебе)

право хоћеш"

Узбудљив је дан када новорођенче стигне у породицу.

Можда ви имате малог брата или сестру и сећате се дана
када су рођени.

Дневника

Визуелне помоћи:
Ако користиш позадине, употреби уобичајену сцену "под

Још је изузетнији дан бити рођен у Божију породицу

и тако постати Божије дете. Како се то дешава?

-

(1.

29,17а).

ведрим небом" и сцену "на врху планине". Потребне су

То се не дешава када си рођен као мала беба.

следеће фигуре: П13, ватра исечена из П14, П16-П36. Ако

Не дешава се одлажењем у цркву.

користите ову лекцију као специјалну лекцију за еван

Не дешава се када умреш.

гелизацију (види примедбу), можда ћете такође пожелети

Библија нам говори када се то дешава, послушајте ово:
(Чuiiiaj из Јована

1,12)

да уврстите фигуру Господа Исуса Христа.

Они који приме Исуса Христа као

Спаситеља, рођени су у Божију породицу. Грешне ствари

Припрема за укључење ученика (у наставу):

у твоме животу те држе изван Божије породице. Али,

Ако сте у могућности, прибавите касетофон са микро

Исус Христ може све ово да преузме, јер је Он умро да

фоном да би сте интервјуисали Аврама и Исака након

би однео грех. Он је жив и може доћи у твој живот. Ако

лекције. Половина деце би могла да буду Аврам, а остали

желиш да се одвратиш од грешних ствари и желиш да

могу да буду Исак. Ви или ваш помоћник можете да им

будеш у Божијој породици, мораш се поверити Њему да

постављате питања попут оних КОЈа су предложена након

однесе сав твој грех Он ће то учинити када Га замолиш,

лекције.

и ти ћеш бити рођен у Божију породицу. Бог ће те
учинити новом, другачијом особом. Он ће бити твој љуб
љени Небески Отац. То је начин на који ти постајеш
Божије дете.

ЛЕКЦИЈА

Није ли то тешко када мораш да ишчекујеш нешто

СИН

-

нарочито? Обећали су ти компјутерску игру за твој рођен

ДАР АВРАМУ

дан

Свето Писмо:

Постање

али ти мораш да чекаш. Ти и твоја породица идете

21,1-8; 22,1-14

-

али ти недељама мораш да

чекаш. Чини ти се да никада неће доћи време за то.

Бог испробава (тестира)

Сигуран сам да је Авраму и Сари било тешко да чекају на

Своју децу да би ојачао њихову

сина кога им Бог беше обећао. Морали су да чекају на њега

веру уЊега.

25

Централна истина:

Примена:

-

на узбудљиво путовање

година! До овога времена је Бог променио Аврамово

име у Авраам и Сарино у Саара. И тако ћемо их звати од

Спасени: Када настану

сада.

тешкоће, ослони се на Бога

ради помоћи.

Сцена

Развој догађаја:

( Поg

-

Рођење Исака. Ц.И.С.

1

веgри.м небом

-

наuољу)

(ПосШави шaiUop, фиzуру П17; Аврама, фuzypy П16)

Исак расте.
Аврам подучава Исака.

Бог тражи од Аврама да жрт-

вује Исака. Ц.И.С.

-

Аврам, Исак и слуге полазе.
Аврам и Исак остављају слуге

и настављају даље. Ц.И.С.

-

Исак пита: "Где је јагње?"

-Аврам одговара: "Бог ће се постарати." Ц.И.С.

-

Аврам ставља Исака на олтар.

Ц.И.С.

)
8

Напокон чекању беше крај! Авраму беше

100

година,

Сцена

а Сари 90 када је рођен њихов син.

3

(Найољу,Посiiiави o.љiiiap,фиzypy П23;Жрiiiву,П24

(Посiiiави Сару, фиzуру П18, Бебу Иса1Са, фиzуру

19.)

Једна од првих ствари коју маме и тате раде јесте, да
дају својој беби име. Аврам и Сара су беби дали име Исак,

зато што то значи Смех. Обоје, и Аврам и Сара су се
насмејали када су чули да ће добити сина када су били
стари. Сара је казала: "Бог ме је насмејао, и свако ко буде
слушао о овоме, смејаће ми се."
Док су гледали у свог драгоценог дечака, мора да су
Аврам и Сара осећали да је сво ово чекање било вредно
тога. Њихова вера у Бога је ојачала док су чекали на Њега
да одржи Своје обећање.
Није увек лако чекати. Можда си ти једини хришћанин

Исак је морао увидети да је Аврам познавао и волео

у твојој породици. Замолио си Бога да спаси твоју маму и

Господа Бога. Сигуран сам да је Аврам био довољно

тату, браћу и сестре, али они и даље нису хришћани

брижљив да Исака подучи о Богу. Он би га подучавао о

Настављаш да молиш и да чекаш. Било би много јед

начину

ноставније када би Бог то могао одједном да учини. Али,
док чекаш на Бога да одговори, можеш научити да Му

поштовања

и

опраштаЈу

кроз

жртве.

камење да би саградио олтар. Гледао га је како узима

више верујеш. Свакога дана треба да се поуздаш у Ње

јагње, везује му ноге и поставља га на дрво. Затим би

гову помоћ да живиш као хришћанин у својој породици.

снажним ударцем љеговог ножа јагње било убијено и крв

Откриваш да ти Бог баш уистину помаже. Бог нам даје

би потекла преко олтара. "Животиља умире због нашег

ове "тестове" или тешке тренутке, тако да бисмо Му више

греха," Аврам би објашљавао. Бог је казао да крв мора да

веровали.

се пролије како би грех могао бити опроштен." (Виgи

Tpe1iy
Сцена

одавања

Тако је Исак често посматрао свога оца како сакупља

2

Мојсијеву

Пошто би била проливена крв

17,11).

животиље, жртва би била спаљена. То би се називало
"жртвом паљеницом." (Дogajiiie вaiiipy 1Соју

(С1С.љоuи бебу,йосiiiави Иса1Са,фиzуру П20)

ciiie

иce'IULи

са фиzуре П14)

Сцена

4

(C1ULouиiiie Аврама, Иса'/Са и Сару. Ciiiaвиiiie

1Cpciii,

фи

zуру П13, изuаg o.љiiiapa)
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Али, за Аврама чекање беше завршена, овај "тест"
беше завршен. Библија каже да је он позвао своје при

-------· :-=-:::-.:...-

јатеље на велику гозбу због Исака, када је он био још
малени дечак, можда када је био четири или пет година

Данас не смемо да одајемо поштовање Богу на овај

стар. Како поносан мора да је Аврам био на свога сина.
(За.ме1-tи Авра.ма и Иса'/Са са фиzура.ма П21 и

начин. Јагње на олтару је било управо приказ Господа

22)

Исуса Христа који је требало да умре на крсту због греха.

Док је Исак растао, његов је живот морао бити за
нимљив и узбудљив. Његова породица није живела у

Он је назван Божијим Јагњетом "које уклања грех света"

кући, већ у шатору, без сумње у дивном шатору. Али,

(Јован

када је Авраму било нужна да се сели због свеже траве и

грех и мој мог ли бити опроштени, већ исто тако и Аврамов

воде за његову стоку, камиле, магарце, овце и козе, шатор

и Исаков. Наравно, Господ Исус (Склопите крст, олтар,

је морао да се обара. Исак је морао уживати у овом начину

жртву) је дошао много времена након што је Исак учио о

живота.

овим жртвеним животиљама.

(C1ULouи све фиzуре)

9

1,29).

Он је дао своју крв, тако да би не само твој

Веома рано, једнога јутра, Аврам је будио свога сина.

Припреме за пут беху учињене. Аврам је исцепао мало

"Исаче, устани! Време је да устајеш!" Због чега је он тако

дрва, повезао их у нарамак и натоварио на магарца. И

рано будио Исака?

двојица слугу су се исто тако припремали за полазак. Беху

Бог је те ноћи говорио Авраму: "Авраме." "Овде сам,"
Аврам је одговорио. "Желим, да узмеш свога сина, свога

им потребни душеци за спавање и ћебад. Можда је Сара
припремала храну за путовање. Она неће ићи са њима.

јединца Исака, кога воЈПШI. Иди у земљу Морију и понуди

У скоро се опростише са њом и упутише се ка Марији.

га тамо за жртву паљеницу. Ја ћу ти показати на којој

(Ск.п.ониШе шаШор, йосШавиШе фuzype у "йуШујуће.м."

· ћеш

планини жртвовати свога сина када стигнеш тамо."

сШаву ). Аврам вероватно беше веома тих Само му се очи

Библија каже: "Бог је хтео окушати Аврама." Какво
искушавање! Како мучио за Аврама

-

с времена на време беху пуне суза, док је размишљао о

да жртвује свога

жртвовању Исака. Је ли то било због тога што Бог није

сопственог милог сина. Ово је морао бити најтежи трену

волео Аврама, да је затражио од њега да ово учини? Не.

так у Аврамовом животу. Сигуран сам да је он био тужан

Аврам је знао да га Бог воли. Због тога што је он био

и пренеражен. Ако воЈПШI Господа Исуса Христа, твој

сигуран у то, могао је да има поверење у Њега чак и у

живот неће увек бити лагодан. Бог никада не обећава

овом тешком искушењу. Није то због тога што те Бог не

лагодност. Заиста, Господ Исус каже: "У свету имате

воли када Он допушта тегобе у твом животу. Бог никада

невољу" (Јован

време искушења. Мож

не престаје да те воли. Понекада Он допушта невоље, баш

да, управо сада постоји нешто веома мучио у твом жи

зато што те тако много воли. Бог ће ти дати храброст да

16:33}. Невоља је

воту: твоја бака је веома болесна, имаш школски задатак

се суочиш са искушењима. Он неће никада дозволити да

који не можеш да схватиш, твоји родитељи се много

ти се деси невоља која је исувише тешка за тебе. Можда

свађају. Збуњен си, због чега Бог допушта да се теби

твој отац нема посао, можда те нису примили у школу у

дешавају овакве ствари као Његовом детету. Али, Библија

коју си желео да идеш. Када се десе такве ствари, поуздај

нам каже да Он често шаље оваква искушења да би

се у Бога. Ако то учиниш, твоја вера у Њега ће ојачати.

учврстио нашу веру у Њега. Када ти је тешко, замоли

Овим је искушавањем Аврамова вера постала снажнија.

Бога за Његову помоћ. Помоћи ће ти, уверићеш се у

Дан. Ноћ. Два дана. Две ноћи. Три дана. Трећега дана

Њега, и бићеш снажнији (чвршћи) хришћанин. Зато се

угледаше планину Морију. Можда ју је Аврам показао

немој борити против Бога; немој га кривити за тешкоће.

своме сину. "Тамо ћемо одати поштовање Богу, Исаче."

Уместо тога, поуздај се у Њега да ти помогне да их

Казао је слугама: "Причекајте овде са магарцима. Исак и

пребродиш. То је оно што је Аврам морао да учини, када

ја ћемо отићи онамо на планину. Одаћемо поштовање

се суочио са овим великим искушењем.

Богу, и затим се вратити вама. (Ск.п.ониШе све фuzype)

"Бог је затражио од нас, да одемо на једну од планина
Мо рије и искажемо Му поштовање," мора да је Аврам

Сцена

објашњавао Исаку, тога раног јутра. "То је путовање од

6

три дана, па морамо да кренемо изјутра."
СШавиШе Исака, фuzypy
Сцена

5

ПЗО,gрва,фиzуруП27 ;Авра.ма,фиzуру ПЗ 1)
г--

(И сШа сцена)

...

(Доgај Исака, фuzypy П25; Аврама, фuzypy П22; .м.а

··-·--т

zарца, фuzypy П26; gрво, фuzypy П27, на .п.еђи.м.а .м.а
zарца;

c.n.yze,

фuzype П28 и П29,

ucupeg

'-·----.Ј..

шаШора П17.)

г-

---

··-(..

Шта то он беше казао? "Вратићемо се к вама." Ако је
Бог желео Исака као жртву паљеницу, како би он могао
да се врати? Библија нам каже да је Аврам веровао да је
Бог кадар њега (Исака) и из мртвих васкрсавати. .. (Јевре
јима

11,19}.

Када би Исак био жртвован, Бог би могао да

га врати у живот. Како је снажна била Аврамова вера?

10

Кроз те:шкоће је он научио да се поуздаје у Бога. Кроз

сакупља камење да би саградио олтар. Напокон, олтар

твоја разочарења, или тренутке када си повређен или

беше изграђен. (СШави oлiiiap, фиzуру П23.)

тужан, твоја вера у Бога може да постане снажнија тиме

што ћеш Му поверити да у твоју корист учини оно што
је добро за тебе. Када би све увек било лако, твоја вера у

····- .. ___..
-.... ..._ . ,~

Бога би била слаба. На известан начин то је доста слично
ономе шта се дешава са дрветом. Током суше када нема
кише, корење дрвета се све дубље и дубље пробија у

влажније делове земље. Ово, разуме се чини то дрво

јачим. Када дође олуја, оно може да стоји усправно, јер
су његови коренови отишли дубоко у земљу.
Мајк, дечак хришћанин, био је попут тог дрвета. Волео
је Господа Исуса, али, његов брат није и правио је Мајку
невоље. Укључивао би свој радио када је Мајк читао своју
Библију, надевао му разна имена, причао лажи о њему.

Понекад би Мајк говорио Господу: "Господе, зашто је
тако тешко? Пожелим да одустанем. Молим те, помогни
ми да живим за тебе." Ослонити се на Бога ради помоћи
било је као кад је дрво пуштало своје корење дубље у
земљу. Бог није учинио ситуацију лакшом, већ је помогао
Мајку да не узврати. Једне вечери Мајк је имао прилику
да своме брату исприча шта значи бити прави хриш
ћанин. Беше то тежак моменат за Мајка, али се он
поуздао у Бога више него икад. Да, тешка су искушења

попут тих, али, Бог има добре разлоге што их допушта.
Бог је имао Своје разлоге што је тражио од Аврама да

Аврам затим одвеза нарамак дрва и постави их на

олтар. Библија нам изричито не говори шта се даље
дешавало, али је то морало бити отприлике овако.

Аврам је објаснио шта чини, и зашто. "Бог је затражио
од мене да учиним чудну ствар данас. Не схватам, једино
знам да морам да по слушам." Вероватно су сузе лиле низ

Аврамове образе док је објашњавао: "Бог је тражио од
мене да те доведем на ову планину и да те принесем на

жртву. Ја не знам шта ће Бог учинити. Али, знам да Му
можемо веровати. Сигуран сам, да ће се Он постарати за
нас. Морам да по слушам Бога."
Понекада је веома тешко одабрати да се послуша Бог.
Н ен си је открила да је то веома тешко. Желела је да иде
на школски излет са својим раз редом, али њени родитељи

жртвује свога сина.
Обојица заједно напустише слуге и одоше. Исак је
носио дрва. Аврам је узео велики нож који је користио да

нису имали новца. Једнога дана на путу за школу, Ненси
је пронашла тачно ону суму која јој је требала како лежи
на плочнику. Мора да је тај новац изгубио неко из њеног

убије животиње за жртву. За тренутак, ниједан не про

оделења. Нико је није видео како га налази. Могла је да

говори. Али, и Исак је исто тако размишљао, и није могао
да задржи своје мисли за себе.

"

Оче" казао Ј· е Исак

'

."

Да

га искористи за школски излет или да га да учитељу да

'

пронађе чији је. Ако хоће да послуша Бога, шта ће

сине," одговорио је Аврам. "Погледај," каза Исак, "ево

учинити и зашто? (Нека gеца ogzoвope)

огња и ево дрва, а где је јагње за жртву паљеницу?"

Било је то тешко искушење за Ненси, али јој је Бог

Мора да је Авраму требало много времена да одговори.

помогао да Га послуша и била је бољи хришћанин, услед

Мора да му се грло стезало и да је задржавао сузе. Тада

овог теста. Ако се, ви који волите Господа Исуса суочите

је казао: "Бог ће се, синко постарати за јагње себи на

са једним оваквим тестом, поуздајте се у Бога да вам

жртву. И наставише да иду заједно.

помогне да Га послушате. То је оно што је учинио Аврам.

Бог ће се постарати. Ове дивне речи су представљале
Аврамову веру у Бога, у најтежем искушењу које је он

икада имао. Ако си ти хришћанин, ти се такође можеш

Сцена

8

поуздати у Бога за помоћ, ма какав да је твој проблем.
Ако то урадиш, увидећеш да ти Он даје храброст и помоћ

(C1ULoниiiie Исака, фиzуру П25. Пociiiaвиiiie фигуру П34,

које су ти потребне да учиниш оно што је исправно.

oлiiiap.)

(С1ULони све фиzуре)
Док је Аврам објашњавао шта ради, везивао је канап
обмотавајући Исакове руке уз тело. Исак није покушавао
Сцена

7

( Плднински

да га заустави. Могао је. Био је јачи од његовог оца. Могао

је без тешкоћа да побегне. Његово срце се морало коме

врх)

шати од бројних питања, али се он покорио и допустио је

(СШави zрм, фигуру П32, са овном у -чeciiiapy, фиzуру

Авраму да веже његове зглобове док је лежао преко

ПЗЗ сакриШи; Аврама, фиzуру П22; Исака, фиzуру П25)

дрвета на олтару. Много је пута гледао како животиње

Што су даље ишли, то је Аврамово искушење бивало

умиру на олтару. Морао је Исак затворити очи видевши

теже. Напокон беху на врху планине. Аврам је почео да

11

Ако волиш Господа Исуса, имај на уму да Бог има
чудесне и нарочите разлоге што допушта да ти имаш

проблеме и невоље. Он ће их користити да те начини

јачим хришћанином. Завршавајући, захвалимо Му се
Што Он зна зашто проблеми долазе. Замолимо Га да нам

помогне да кроз љих што више будемо налик Исусу
Христу.

(УчиШељу, завршийiе са .мдАиШво.м.)
Предложена питања за интервју:

-

свога оца како подиже велики нож. (С1UWни фиzуру П22;
СШави Аврама, фиzуру П35)
Изненада, јави се глас: "Авраме!" Исак отвори очи.

Авраме, зашто си ишао на Гору Марију овога јутра?
Исаче, која си ти питања имао за твога оца, док сте

заједно пели уз планину?

-

Зачу одговор свога оца. "Ево ме." Бог је послао Свога

Авраме, ако волиш свога дечака, како си уопште

могао да га жртвујеш?

анђела. (СШави анђела, фиzуру П36)

-

Он каза: "Не дижи руке своје на дете, и не чини му

ништа!; јер сада познах да се бојиш Бога, кад ниси

пожалио сина својега, јединца својега, мене ради." Како
ли је Исаку морало бити мило што чује тај глас!

Исаче, који је био најгори тренутак за тебе?
Исаче, како си се осећао управо тада?

Авраме, зашто си био толико сигуран да ћете се

обојица вратити кући?

-

Исаче, чега ћеш се од данашљег дана највише

сећати?

(С'К..П-они фиzуре П34 и П35,сШави фиzуре П25 и П22)

-

Авраме, како то да си са годинама почео да више

верујеш у Бога?

ПИТАЊА ЗА ПОНАВЉАЉЕ друге лекције

1. Имала сам преко

90

година када ми се десило нешто

што ме је насмејало. Ко сам? (Сара)

2. Аврамов сам и Сарин син. Име ми значи "смех", ко сам?
(Иса-к;)

3. Због чега ми више не нудимо животиље на жртву Богу?
Сцена

9

(ЗаШо шШо је Гocuog Исус, Божије Ј аzње, у.мро на -к;рсйiу

Аврам се осврте око себе. "Исаче, гледај! Ован! Ован
се заплео у честар својим роговима. Ено жртве. Бог се

6.

жртва паљеница. Док је Исак стајао крај олтара сигурно

8.
9.

Отац и син се заједно вратише кући. Ниједан од љих
двојице неће никада заборавити тај дан, то веома тешко

1, 7).

"Вратићемо се"? (Аврам
uogиzнe Иса-к;а ча-к; и из

Ко је умро уместо Исака? (Овца UАи ован)
Опиши начин како ће хришћанин погрешно поступити

за uоШеш-к;оhе)

вера у Бога стварна. Бог нам шаље ове тешкоће да би
зависимо од Њега (1. Петрова

се uосйiа

када наиђу тешкоће у љеговом животу. (Да о-к;риви Боzа

искушеље. Аврам је прошао тест. Показао је да је љегова

у

(Боz he

.мрйiвих.)

када ти помогне у невољама.

ми

Који је био Аврамов одговор Исаку?

7. Зашто је Аврам казао слугама:
је веровао ga је Боz у сШању _ga

уместо љега. И ти исто тако треба да се захвалиш Богу

да

Шта је питао Исак Аврама када су отишли да поднесу

раШи Себи за ја2ње за жрШву uаљеницу, сине .мој.)

је захваљивао Богу свим својим срцем. Ован је умро

показао

Зашто Бог допуша да се у животу Његове деце де

жртву? (Гgе је јаzње за жрШву uаљеницу?)

(Посйiави ваШру са фиzуре П24) Беше учиљена жртва,

самима

4.

5.

сйiави фиzуру П24 на оАШар.) Потпалио је дрва огљем.

нама

свеШа.)

нашој вери у Њеzа.)

га на олтар уместо Исака. (Извуци овна из чесШара и

и

zpex

шавају тешкоће?(Да би нас ис-к;ушао и учврсШио нас у

поста рао за жртву паљеницу. Аврам је узео овна и ставио

другима,

за

10.

потпуности

Опиши како хришћанин треба на исправан начин да

поступа с тешкоћама у свом животу. (УuиШайiи Боzа за

Лако је говорити о вери

uo.мoh и uоузgаШи се у Њега

у Бога када се све одвија без тешкоћа, али једино прави

gобро.)

хришћани могу да верују у Њега у тешким тренутцима.

12

ga he

Он извесШи све на

-

Примедба:
Ако желите да ово предајете као посебну лекцију у

-

-

Господ Исус је носио крст

крст на Голготи

Исак није заслужио да умре

-

Господ Исус није

- Исак је избављен од смрти- Господ Исус је васкрснут
из мртвих.

Немој да покушаваш да обухватиш сво ово поду

- Исак је био вољени син - Господ Исус, вољени Божији

чавање упоредо са истином која се подучава у тексту.

Син.

-

Олтар на брду

учинио ништа лоше, умро је за грешнике

циљу евангелизације, можете да је користите као приказ
смрти Господа Исуса, користећи следеће аспекте:

Исак је донео дрва

Исак је учинио како је казао његов отац и пошао

-

Боље је да предајеш једно или друго.

послушност Господа Исуса према Оцу.

13

Лекција број

Развој догађаја:

3

Аврам даје упутства своме

-

слузи да доведе невесту за Иса

Лекција нема примену за неспашену децу. Стога пред

ка. Ц.И.

лажемо да користите за неспашену децу у току другог

Елизер напушта Аврамову

-

дела вашега програма следеће:

кућу.

-

Овде имам упутство за руковаље за мој (павеgийiе и.ме
e.tLe'/\,iUpuчnoz aйapaiUa за

'I<;Oju

Елизер стиже на поток близу

града Нахора.

йо'l<;азујейiе yйyiUciUвo за

Моли Бога да га води. Ц.И.С.

упутство произвођача. Људи који га праве, најбоље знају

-

како он функционише! Ако не будем прочитао и следио

и она се одазива. Ц.И.С.

упутства произвођача, имаћу проблеме.
требу (йoguznu Бuб.t"ujy). То је упутство за тебе и мене и

-

оно је од нашег Створитеља, Бога. Свакако, Он најбоље

десило.

зна како бисмо ми морали да живимо. Ово упутство за

-

руковаље говори нам веома важне ствари. Говори нам да

"Од Господа је ово дошло."

смо се сви одвратили од Бога и постали Му непослушни.

ц .и. с.

ру'l<;овш-ье). Када сам купио мој ... пажљиво сам прочитао

Овде имам још једно, много важније упутство за упо

Читамо, да је Исус Христ, Божији једини Син, (c.tщ'l<;a

Елизар тражи од Ребеке да пије
Елизар захваљује Богу. Ц.И.С.
Елизар одлази у Ребекин дом
Прича о свему што се беше

Ревекини мајка и брат говоре:

Нареднога јутра Ревекина

-

1)

умро на крсту и био кажњен од Бога за нашу непокорност.

породица жели да одгоди пола

Али, Он није мртав сада (слика

зак.

2).

Он се вратио у живот

Ревека каже: "Немојте ме за

и жив је заувек. Он може да те оправда пред Богом. Он

-

може да

државати."

ти

опрости

сав

грех и помогне ти да следиш

упутства из Библије. Библија каже: "Покајте се стога и
обратите се, да вам се избришу греси" (Дела

3 ).

3,19)

Најузбудљивији тренутак у причи: Исак и Ревека се

(cдu'l<;a

сусрећу.

Одвратите се од погрешног пута, поуздајте се у Исуса

Христа да вас оправда пред Богом. Тада ће сви твоји греси

Закључак:

Ревека постаје Исакова жена.
Ц.И.С.

бити избрисани. Од велике је важности да се покораваш
упутствима твога Створитеља.

Библијски стих који се учи напамет: "Уразумићу те,
и показаћу ти пут којим да

Учитељ у, можете да направите ове једноставне слике

идеш; савјетоваћу те, око је

и вадите их из ваше Библије, док предајете.

моје на теби." Псалм

32,8

Визуелна средства:

Употребите сцену "под ведрим небом" са П
Или замените са сценом са шатором

43.

изостављајући фигуру
причврсти за П8 за сцену

8,9,11,17,37за сцену 1

17. Фигура 39 треба да се
2, али да се склони у сцени 5.

Направите цедуље са речима:

АВРАМ ТРАЖИ НЕВЕСТУ ЗА СВОГА СИНА

Свето Писмо:

Постање

24;15,2

БОГ УПУЋУЈЕ КРОЗ МОЛИТВУ

-БИБЛИЈА;

-

ДРУГИ ХРИШЋАНИ.
ЛЕКЦИЈА

(Уобичајепо је

вероваље да је Елизар био
слуга који беше послат да

Када правиш неки модел авиона од делова како знаш

пронађе невесту за Исака)
Централна истина:
Примена:

где који део да залепиш? Или, када нешто штрикаш, како

знаш како да урадиш петљу, или колико ти је петљи

Бог води своју децу

потребно на игли? (He'l<;a gеца ogzoвope па uuiUaњa)
Ти следиш упутства. Када твоја породица одлази

Спашени: Замоли Бога да ти
покаже Свој пут у свакој

некуда где никада раније није била, потребна су јој упут

одлуци коју донесеш.
Почетак:

ства. Потребан јој је неко да јој каже или запише прави
пут којим треба да иде. Друга реч која значи исто што и

Увођење појма "Божије

"следити упутства" јесте навођење. Обе значе "шта чин

вођство"

ити" или "како чинити". Аврамов главни слуга, човек за
кога мислимо да се звао Елизер, имао је да уради веома
важан посао за Аврама. Њему су засигурно требала
упутства.
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Сцена

Сцена

1

(Сuољна сцена са шаШоро.м

UJI.U

шаШоро.м ?<:ао uозаgи

2

(Наuољу)

но.м)

(Ciiiaвuiiie фuzype, ?<:a.мUJI.e и јахаче, П8,П9,П11,П12.

(Ciiiaвu шаШор, П17;Авра.ма, П37; Елизера, П38)

Причврсiйиiйе П39 на П8)

~

~
---=..
о

.

--

_:.

~
-·~
~,

·_·ј~~~~
А,.Ч

____.: .~ _,_:-.-.-

Елизар се спремио да крене. Десет камила беше на

Сара беше умрла и Аврам је остарио. Размишљао је о

своме сину Исаку. Иса?<:у је uoiiipeбнa жена, мислио је у

товарено стварима за пут од

себи. Тако позва свога слугу Елизера. "Дај ми свечано

потрајати неколико недеља. Храна, ћебад и шатори биће

обећање," казао је Аврам своме слузи," да нећеш

им потребни док буду путовали. Узео је разно благо од

725

км за Харап, који ће

тражити жену за Исака међу Хананејима који обожавају

Аврама

идоле и чине друге покварености. Желим да одеш у моју

предивну одећу- да покаже да је Аврам значајан богат

земљу, мојим рођацима, и доведеш жену за Исака. У то

човек. Елизар је такође повео слуге јер је његово путовање

време није било необично да родитељи одлучују о томе са

кроз топлу, самотну земљу могло да буде опасно. Док су

-

можда скупоцене драгуље, злато сребро и

ким ће се и када син ИЈП1 ћерка венчати. Елизар не беше

путовали морао је Елизар помишљати. Ка?<:о ћу знаiйи

изненађен што је Аврам намеравао да нешто предузне у

?<:aga

буgе.м срео ону ?<:оја ће бuiiiu Иса?<:ова жена? Шiiia

вези жене за Исака. Али је већ могао и да помишља на

ћу јој ?<:aзaiiiu? Знао је да му је Бог потребан да га води.

проблеме. "Ако се деси да не могу никога да доведем са

Елизар је имао упутства од Аврама, али, беше му потре

собом?, питао је. "Хоћу ли се вратити по Исака и одвести

бно више. Био му је потребан Бог да му покаже праву

га тамо?" "Не, никада то да ниси урадио," одвратио је

особу. (Склони све фигуре)

Аврам. "Бог ме је узео из те земље. Никада немој Исака
да одведеш назад, тамо. Бог ће ти послати Свога анђела

Сцена

пред тобом да те води, како би оданде довео жену за мога

3

сина. Ако жена одбије да пође са тобом, онда си ослобођен

(Наuољу)

свога обећања."

( Ciiiaвu ?<:a.м'UJI.e, П 11-12; ?<:a.мUJI.e ?<:ој е 1U/,еч,е, П41; Ељизара,
П38; uoiUo?<: П42)

Аврам је знао да ће Бог показати Елизару праву жену
за његовог сина. Бог ће му разјаснити "шта да учини" и

"како да учини". Бог је Бог који упућује своју децу. Ако
си примио Исуса Христа као твога Спаситеља, Божије си
дете. Бог жели да ти помогне да направиш прави избор и
донесеш исправне одлуке. У Библији, Он обећава: "Ура

зумићу те, и показаћу ти пут којим да идеш; савјетоваћу
те, око моје је на теби" (Псалм

32:8).

Можда треба да

донесеш одлуку: "Треба ли да идем на гимнастику уместо

у недељну школу?", ИЈП1, "Хоћу ли гледати тај "хорор"
филм на видеу који ће гледати остали у породици? Бог
зна исправан пут. Он жели да ти га покаже. Он води своју

Беше вече када дођоше у близину града Нахора у који

децу. Аврам је био сигуран у вези са тим, и Елизар такође.

их је Аврам послао. Застадоше крај извора да се одморе ...

(С'К.!Lони све фuzype)

и вероватно да одлуче шта даље да ураде. Док је Елизар
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погледао ка граду, угледао је жену на њиховом путу до

испричам о теби?" Онда, једнога дана неко каже: "Зашто

извора, како носи крчаге са водом. Мора да се сетио

увек желиш да идеш у клуб добре вести или цркву и

Аврамових речи: "Бог ће ићи пред тобом ... " Хоће ли

недељну школу?" Или: "Пошто те твоја мајка не пушта

видети анђела? Понекад Бог заиста допушта да Његови

да идеш да возиш кајак, јер си непливач, зашто не одеш,

људи виде анђела, али често они нису виђени, без обзира

а да јој не кажеш? Какав ће бити твој одговор?

што су били тамо. Елизар је знао да му је потребан Бог да

(Пpogиc?<:yiUyjiUe са gецо.м). Ово може за тебе да буде

би га водио. Тако се он молио. "Господе, Боже господара

прилика да некоме кажеш за Господа. Бог ће се одазвати

мојега Аврама, дај ми срећу данас и учини милост госпо

твојој молитви да те води тиме што ће ти послати некога

дару мојему Авраму. Овде сам крај извора, и девојке

са питаљима.

долазе из града по воду. Замолићу једну од њих да ми да

Пошто је Елизар имао два одговора на своју молитву

да се напијем воде. Ако ми да да пијем и каже онда,

за упутствима, увидео је да је тешко да не исприча због

"напојићу и твоје камиле", знаћу да је то она коју си

чега је дошао ту. Али, није казао. Морао је прво да утврди

наменио Исаку за жену." Увек је мудро замолити Бога за

нешто друго. Док је размишљао о томе да упита младу

савет. Један од начина на који Бог даје упутства Својој

жену из које је породице, почео је да вади из пакета неке

деци је кроз молитву. (ПосШавиШе цеgуљу са речима БОГ

од драгоцености које је понео. Златни накит, прстен и

ВОДИ ПРЕКО МОЛИТВЕ.)

наруквице, указале би на нешто о човеку који га беше

Када заволиш Господа Исуса, сети се да замолиш Бога
да ти покаже Његов пут, када мораш да направиш избор

послао. Пошто је млада жена напојила камиле, Елизар јој
је дао драгоцености. Сазнао је да се зове Ревека.

или донесеш одлуку. Тако, када идеш да купујеш неки

"Чија си кћи?", питао је. Када му је испричала, беше

поклон за своју мајку, замоли га да ти помогне да нађеш

узбуђен, више но икад. Она је била Аврамова рођака!

прави. Онда, док будеш гледао разне ствари, угледаћеш

Хоће ли бити места за нас да останемо ноћас у твојој

нешто, и у себи ћеш знати да је то баш оно право. Или,

кући?" питао је. "Имамо доста места," одговорила је, "за

упитај Бога о хорор филму. Твоје мисли могу да буду

тебе и твоје камиле."

ускомешане. Не желиш да те исмеју зато што не желиш

Елизар је погнуо главу и захвалио се Богу што га је

да га гледаш, а опет, не би се осећао срећним ако би га

упутио. "Благословен да је Господ Бог господара мојега

гледао. Док будеш са Богом разговарао о томе, можда ће

Аврама. Он ме доведе на право место", казао је. Бог је

ти се наметнути мисао: Гocuog Исус не би Шо Z.Љegao. Тада,

управо такав и данас. Ако си Његово дете, Он жели да ти

знаш шта мораш да учиниш. Бог те је усмерио док си се

покаже Свој пут. Он жели да ти помогне да донесеш

молио. Елизар је био мудар што се молио и што се молио

исправну одлуку. Сети се шта Он каже у Псалму

на таЈ начин.

(Поново uрочиШај ciUиx.)

32,8

Није било једноставно да се оствари оно за шта се он

Он ће те упутити, док се будеш молио. Понекад те Бог

молио Господу, зато што је у тој земљи било веома

упућује док читаш Библију (СШави цеgуљу са БИБЛИЈА

неуобичајено да неки човек разговара са женом која га не

на Шаблу иcuog МОЛИТВА). Што више будеш читао

познаје. Тако, да већина жена не би обатила никакву

Библију и подсећао се шта је у њој написано, то ћеш више

пажњу на њега. Када би му она коју би замолио, дала не

разумевати шта се допада Богу, и шта Он жели да Његова

само да се напије, већ напојила и његове камиле, то би

деца чине. То је права помоћ, када мораш да направиш

било веома необично. То би такође показало да је она

одлуку. На пример, ако треба да изабереш између одласка

љубазна, пажљива особа, особа која се не плаши посла.

на гимнастику и Недељне школе, од помоћи је то што

Вући тешке крчаге за воду са извора, носити их уз

знаш да Вилија учи да треба да се виђаш са другим

степенице, исипати у појило ... и учинити то за десет

хришћанима. Веома је важно да читаш Библију, да би

камила. .. беше пуно посла. Камила може да попије пуно

разумевао Божији пут, а затим чинио оно што би Он

воде! (СШави Реве?<:у, П43)

желео да ти чиниш, јер те Бог неће никада повести мимо

Елизар не беше чак ни завршио своју молитву, када

онога што Он каже у Библији. Ово је један од начина на

угледа ону коју је желео да запита. Беше лепа, предивна

који Бог усмерава Своју децу. Он је водио Елизара на један

млада жена. Беше ли то она? Посматрао ју је како одлази

други начин. Ма који начин да Он изабере, Он заиста

ка бунару и пуни крчаг. Када се враћала са бунара,

усмерава. Морали бисмо да будемо захвални због тога,

замолио ју је: "Дај ми да се напијем мало воде из твога

баш као што је и Елизар био.

крчага?" Скинула је крчаг са рамена. "Пиј," казала је. Ово

Ревека је такође била узбуђена. Овај човек је био

беше први одазив! Елизар је пио. Тада је казала: "И твојим

Аврамов слуга! Она је често слушала како њена породица

камилама ћу дати, док се не напију." Ово беше други

прича о Авраму. (С1<:.11,они Реве?<:у.)

одазив! Беше се десило баш онако како је Елизар молио.
Бог га је водио.

Ревекин брат је гледао њен вредни накит и слушао шта

Често, када се молимо за упутство, Бог допусти да се

је говорила. Сместа је пожурио ка бунару и позвао Ели

зара у своју кућу. (С1<:.11,ониШе све фигуре.)

нешто деси, тако да ми знамо шта да урадимо. П ретпоста

вима да си се ти помолио и запитао Бога: "Коме могу да

16

Сцена

4

Можда имаш оваква питања: "Шта би требало да

радим, када ме малтретирају у школи?" или" Треба ли да

(Празна iiiаб.лд)

(Пociiiaвuiiie Елизара, фuzypy ПЗ8,

gogajy1iu

цеgуље:

БОГ ВОДИ КРОЗ МОЛИТВУ и БИБЛИЈА)

изговорим лаж и кажем да мој тата није код куће, када
јесте?" Ти, заправо не знаш Божији пут. Да ли познајеш
некога ко воли Господа Исуса, особу којој можеш
веровати? Зашто не попричаш са том особом, и он или она

ће ти помоћи да схватиш шта је Божији пут. Запамти,

биће ми мило да причам са тобом, ако будеш желео. Само
причекај, после клуба и остани на свом седишту и ја ћу
знати да желиш да попричаш са мном. Бог често користи
друге људе, да би нас водио, баш као што је употребио
Елизара да поведе Ревеку.
Када је Елизар чуо да ће се Ревека вратити са њим,

савио се до земље и поклонио се Богу, захваљујући Му
Елизар, слуге и камиле дођоше у Ревекин дом, и јело

се што га је упућивао.

беше спремљено за њих. "Нећу јести док не кажем због

Затим је извадио још драгоцености које беше понео.

чега сам овде," Елизар је објаснио. Бог га беше упутио на

Дао је још вредног накита Ревеци. Пошто су јели, пођоше

право место и праву особу. Сада се он поуздао у Бога да

на спавање. (C'I<:.!Loнu Елизара.)

Шта мислиш, да ли је Ревека пошла на спавање? Ово

му помогне да каже праву ствар. Причао је своју причу

почевши од Аврама.

беше вече које је њен живот заувек изменило. Бог јој је

"Господ је благословио господара мојега веома", казао

јасно показао да ће јој Исак бити муж. Ако волиш Господа

је. "Он је важан човек, и веома богат. Бог му даде стада и

Исуса, мораћеш да донесеш веома важну одлуку када

крда и камиле и магарце, много сребра и злата и многе

будеш одрастао. Шта ћеш бити- болничарка, фармер,

слуге и слушкиње. Аврам и Сара добише сина када беху

машиновођа, мисионар? Замоли Бога да те води. Он ће ти

стари и Аврам даде сво своје богатство сину."

показати, ако уистину желиш да идеш, Његов пут. Он је

Настављао је да говори о томе шта му је рекао госпо
дар:

"Не желим да се мој син ожени девојком из

обећао да ће водити, и Он ће то чинити, у малим
одлукама, и у великим.

покварених Ханеја. Доведи моме сину жену из мојега

Он је водио Елизара. Сада је Аврамов слуга знао ко ће
бити Исакова жена. Тако је, следећег јутра, он желео да

народа."

На крају је Елизар испричао о својој молитви на бу

крене назад Авраму. Наравно, желео је да Ревеку поведе

нару. "Молио сам се, да, када ја кажем: могу ли да добијем

са собом. Али, Ревекина мајка и брат су казали:

да пијем, она треба да каже, пиј ... а ја ћу налити твојим

идите још. Нека Ревека остане са нама још десетак дана.

камилама! Пре но што сам завршио са молитвом, Ревека

Онда можете поћи." Али, Елизар је желео да одмах иде.

"0,

не. Не

је дошла. Кад сам јој се обратио, казала је баш оно за шта

"Позваћемо Ревеку да видимо шта она жели да уради,"

сам се молио." Можете ли да замислите како се Ревека

казали су. "Хоћеш ли поћи са овим човеком?" запитали

осећала када је то чула?

су Је.

Елизар је настављао да објашњава: "Погнуо сам главу

Ревека ће говорити у своје име. "Поћи ћу," одговорила

и поклонио се Господу Богу господара мојега Аврама, који

је. Ревека је у свом срцу знала да је ово Божији план за

ме доведе правим путем. Бог ме је водио вашој кући и

њу. Жудела је за тим да иде и упозна човека који ће јој

вашој кћери. Сада ми кажите, хоћете ли учинити милост

бити муж. (C'I<:.!Loнu све фuzype)

моме господару или не? Је ли ваш одговор да или не, да
бих могао знати шта да чиним?"

Сцена

Ревека није одговарала. Али су, њен отац и брат одго

5
(Н айољу ,ciiiaвu 1<:а..миле,фиzуреП8 ,9, 11,12)

ворили за њу. "Од Господа је ово дошло; ми ти не можемо
казати ни зло ни добро," казали су. "Узми Ревеку и иди,
нека она буде жена сину твога господара."

~

брату и њеној породици, да је ово Божији пут. Он је

==.::::;=:::::-=:..._

употребио слугу да би их водио. Бог често користи друге
хришћане да нам помогне да спознамо Његов пут

·-

----

~

Бог је употребио Елизара да покаже Ревеки, њеном

-

нарочито док смо још деца. (Пociiiaвuiiie цеgуљу ДРУГИ
ХРИШЋАНИ на iiiaблy ucйog БИБЛИЈА)
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ПИТАЊА ЗА ПОНАВЉАЊЕ лекције број

Какво ли је узбуђеље морало бити, када су се Исак и
Ревека сусрели. Библија каже да је Елизар испричао

1. Због чега Аврам није желео да се Исак ожени женом

Исаку о свему што се догодило. Пошто је то саслушао,

из Хананеја? (Зaiiio шiiio су се Хананеји 'lе.f!,ањми иgо

Исак је знао да је Господ послао Ревеку баш за њега. Повео

Аим.а и 'ЧиНU.f!,и

ју је У шатор своје мајке и постала му је жена. Сигурно су

2.

обоје били веома срећни што је Бог тај који је водио.

3.

Дечаци и девојчице хришћани, Бог жели да вам

zpag

Зашто се Елизар молио на бунару? (Зaiiio шiiio м.у је

био uoiiipeбaн Божији caвeiii

покаже Свој пут. Он жели да вас води. Зато, попричајте

ga

нађе uраву жену за

Иса1еа.)

са Њим о изборима и одлукама које морате да начините.

4.

Можда, управо сада, постоји нешто о чему ти треба да

Како ће Бог водити своју децу? (Кроз М.ОАиiiiву,

БибАије,

упиташ Бога. Умирићемо се за тренутак, тако да ти то

5.

можеш да урадиш ... не причајући гласно, већ тихо у свом

upe'leo

6.

заћу ти пут којим да идеш; савјетоваћу те; око је моје на

upe'leo

gpyzиx хришћана.)

Како знамо да ће Бог водити своју децу? (Зaiiio шiiio

Он ово обећава у БибАије у Псмм.у

срцу. Сети се Његовог обећања: "Уразумићу те, и пока

32,8)

Како се звала жена којом је Бог желео да се Исак

ожени? (Реве1еа)

теби." (Псалм

време буgе м.ир,

UOgAociUи)

Нахор)

Њихова љубав је расла из дана у дан.

(УчиiUељу,

gpyZe

Где је он послао свога слугу да тражи жену за Исака?

(У земљу у 1еојој су живми Аврам.ови рођаци, у

Живели су далеко једно од другог, али их је Бог спојио.

32,8).
не1еа 1epa1ie

3

7.

а зaiiiи м.

Коју је важну ствар Елизар најпре учинио, пре но што

је пошао Ревекиној кући?

( Захвмио се Богу)
8. Како је Елисар доказао Ревекиној породици да су Аврам

завршиiiiе са м.оАиiUвом..)

и Исак значајни људи? (Дао је вреgан на1еиiU 1еоји је uонео
Реве1еи и исuричао о ciiiagим.a и 1ерgим.а)

9.

Шта су Ревекини отац и брат казали када су чули

Елизарову причу? (Ово мора

ga

је

og

Гocuoga. Узми

Реве1еу и иgи и не1еа она uociiiaнe жена сину iiiвojeia

zocuogapa.)
10. Наведи ми

једну од "великих ствари" за коју ће ти

бити потребно Божије вођство када будеш порастао?

(1eapujepa,

18

бра1е, иiiig.)

Лекција број

ЛЕКЦИЈА

4
(Ово .могу

ПРАВО ПРВЕНАШТВА И БЛАГОСЛОВ

ga

извеgу само gва сШарија gеШеШа.)

"Тамо где мој тата ради био је један посебан спортски

дан за децу," казао је Фил. "Је ли било добро?" упитао је
Свето Писмо:

Постаље

25,21-34; 26,34-35
(Исавова женидба) 27,1-28,5.

Централна истина:

Немој да будеш обмањивач
као што је био Јаков.

Примена:

Томи. "Сјајно! Победио сам на трци за децу млађу од

"Јесте. Браво Филе!", честитао је Томи. "Али чекај ... зар ти
ниси имао твој дванаести рођендан прошлог месеца?"

"Наравно. Али, тамо нико не зна колико ми је година.

Неспашени: Веруј у Бога да би
променио твоје превртљиво

Видиш, добио сам трку, примио пехар, и нико није укапи
рао да имам више од дванаест." "Не мислим да је то баш

срце. Спашени: Поуздаје се у

тако мудро," казао је Томи. "Варао си." "Шта мари.

Божију снагу да би живео као

Провукао сам се."

Да ли је у реду да вараш, под условом да те нико не

нова особа

Почетак:

12

година. Добио сам овај пехар. Зар није фантастичан?"

ухвати? Због чега је погрешно? (ПусШиШе gецу

Фил побеђује на трци Ц. И.

своје мишљење. У сШа1iовиШе
(Пca.tl.f';t

Развој догађаја:

-

Исав је ловац, Јаков кућевни

је био син Исака и Ревеке.

Исав се враћа кући изгладнео.
Исав продаје своје право

Сцена

Исак говори И саву да оде у лов

1

(Наuољу,сШавиШе Иса-к;а,Ревен:у и ШаШор,фигуре
П44,П43 и П17)

и донесе му месо.

-

ga има Ф'U.//,ов uexap.)

Данас се срећемо са човеком који је био варалица. Он

првенаштва. Ц.И.Н.

-

ga се варање не свиђа Богу
5,6) и ga је нен:о ошШеhе1i -к;аgа ми варамо. Не-к;о

gруги би Шребll.Ло

Рођење Исава и Јакова.

човек

-

ga gajy

Ревека планира да обмане

Исака.
-Јаков се слаже. Ц.И.Н.

-

Јаков одлази своме оцу. Ц.И.С.
Исак благосиља Јакова.

Најузбудљивији моменат у приповедању: Исав одлази

Исаку и схвата да је био пре
варен.

Исав планира да убије Јакова.

Закључак:

Јаков напушта дом. Ц.И.С.+ Н.
Прошле недеље смо сазнали како је дошло до тога да

Библијски стих који се учи напамет: "Срце је пре

се они венчају. Вероватно су са жудњом ишчекивали дан

варна више свега и опако; ко

ће га познати." (Јеремија

када ће моћи да испричају својој деци о томе како је Бог

17,9)

све то извео. Али, године су пролазиле а Исак и Ревека

Визуелна помоћ:

уопште нису имали деце. Библија каже да се Исак молио

Сцена "ван куће" може да се употребљава у свим сценама.

да Ревека добије бебу. Је ли Бог послушао ову молитву?

Да, Бог је чуо и одговорио на његову молитву на посебан

Ради разноликости, употребите сцену "ван куће" само за
сцене

1

и

3,

начин. Дао им је близанце! Близанце назваше Исав и

а позадину са шатором за друге сцена. Ако

Јаков. Беху рођени након

употребљавате позадину са шато ром, једноставно изоста

20

година Исаковог и Ревекиног

брака. Мора да су Исак и Ревека били веома срећни што

вите фигуру П17. Употребите фигуре П17, П43-52.

имају две бебе-дечаке. И деда Аврам је био срећан. Био
је сигуран да ће Исак и Ревека имати бар једног сина. Знаш

Припрема за учешће ученика:

ли због чега? (А-к;о имаШе сШарију gецу, боље им uомоз

Недељу дана раније, дајте двојици старије деце причу на

иШе им

почетку лекције и нека је они изведу на вашем скупу.

19

ga

iiоразмисле о овоме,

'/iezo ga

им -к;ажеШе)

Да, Бог је обећао Авраму да ће његова деца и деца
његове деце постати ве.ли:ки народ.

(С?ULони све фиzуре)

Сцена

2

(Сйољна сцена са шаШоро.м "И.ILи шаШоро.м 1еао йозаgи
но.м) (ПосШавиШе Исава и Јакова, фиzуре П45 и П46)
Шта је "првенаштво"? То је било нешто од посебног
значаја, што је обично припадало старијем сину. Када би
отац умро, син са правом првенаштва би постао глава

породице и добијао два пута већи део очевог власништва
него остали синови Такође је онај са правом прворођенога
био посебно благословен од Бога. Исав беше старији од
близанаца, стога је он имао првенаштво. Али, и пре но што
су се близанци родили, Бог је казао Ревеки: "Млађи ће

бити већи од старијег." Бог је тако испланирао да Јаков

2.
Мада Јаков и Исав беху близанци, нису личили. Исав,

прворођени, имао је црвену косу, и када је одрастао био
је веома рутав, а Јаков не беше такав. Јаков је имао меку,

г латку кожу. Исто тако су се и веома раз.ли:ковали у ономе
што су волели да раде. Исав је уживао да борави напољу.
Он беше снажан човек који је, носећи свој лук и стреле,
проводио много времена у шумама и пољима. Волео је да

лови животиње и доноси их кући, својој фамилији да једе.

Јаков беше друкчији, није уживао у лову. Беше миран
човек који се бавио око шатора. Мајка га је учила да кува
и проводио је пуно времена са Ревеком. А волео је и да
размишља и прави комбинације. Јаков је био промишљен.

Библија каже да је он био Ревекин љубимац, а Исав
Исаков љубимац. Имати љубимце на овакав начин

-

то

може да изазове многе невоље.

Једнога је дана Исав радио оно што је највише волео,
ловио је. Вероватно није могао ништа да улови тога дана,
и зато је дошао кући веома уморан и обесхрабрен. И, беше
. то мирис? О! Јаков је кувао. То је било
гладан.1 17~··~L~ Је
оно што је тако фино мирисало. (C?ULoниiUe све фиzуре)

има првенаштво. Али, Јаков не беше вољан да допусти да

Бог то изведе. Он ће покушати да обмане Исава тако што
ће му га он продати. Због тога је он казао: "Даћу ти
паприкаша, ако ми продаш своје првородства."
Исав не беше много марио за првенаштво, или да буде

глава породице коју је Бог обећао да благослови "Казао
сам ти, да умирем од глади, Јакове," рекао је. "Па што ће
ми првенаштво. Наравно да можеш да га узмеш."

"Обећај ми," казао је Јаков, "Закуни ми се." Исав је
обећао. Јаков је примио првенаштво, Исав је добио своју

храну. Паметни Јаков је знао да је ово за њега значило
почетак нечега изузетног. Али је он био непоштен у

начину којим је навео Исава да га прода за мало па
прикаша. Он је обмањивао. Можда, размишљаш: "Какво
је то покварена!" Али, Библија нам говори, да и ми, иако
можда не варамо као што је Јаков радио, имамо преврт
љиво срце. "Срце је преварио више свега и опако; ко ће
га познати?" (Јеремија

17,9)

То значи да право "ти" није поштено, склоно истини и

отворено. Стварно "ти" је рђаво, грешно и склоно лажима.
У Божијим си очима "безнадежно покварен". То значи, да
си ти веома ло ш. Ти можда тако не изг ледаш гледано

Сцена

3

(Найољу)

(СШавиШе Јакова и Исава, фиzуре П47,48)

"Јакове, дај ми да једем тај паприкаш који куваш.
Скоро да умирем од глади," казао је Исав. Јаков је мало

премишљао. Видео је да је Јаков решен да добије тај
паприкаш. Он се, исто тако решио. "Даћу ти га, ако ми
продаш своје право првенаштва," погађао се.

споља. Можда, твоји мама, тата и учитељ мисле да си ти

добар, и да се лепо понашаш. Али, Бог зна твоје право

"ја". Он познаје твоје огорчене мисли Он зна да ти себе
волиш више од било кога. Он зна за тренутке када си лагао

и варао. Он зна да ти ниси тако добар, као што се
претвараш. Оно Шта Библија каже о томе о склоности да
се буде превртљиви рђав, подједнако је тачно и за тебе
као што је било за Јакова. Ти не можеш да учиниш да

твоје стварно "ја" буде по вољи Богу. Али, Бог може да
те промени и начини те другачијом особом. Ако ниси

20

никада веровао у Њега, то је оно што ти је потребно изнад

му он дати благослов од Господа. Сада, послушај и учини

свега. Ако желиш да припадаш Богу, и да ти се живот

како ти кажем. Иди к стаду и донеси ми два јарета.

промени,

се деси,

Припремићу месо твоме оцу, баш какао он воли. Ти ћеш

остани и разговарај са мном, када остали оду. Само дођи

му га однети. Помислиће да си ти Исав и даће ти благос

и седни напред (или одредите неко друго згодно место) и

лов."

али

ниси

сигуран

како

ово

може

да

ја ћу знати да ти желиш да поричаш о томе како би твој
живот могао да се промени.

Јакову је, исто тако био потребан Бог да га промени.

Ревека је знала да њен миљеник већ има право
првенаштва, и беше решена да он добије балгослов који
иде уз њега. Али, она беше приправна да учини превару.

Али, он није размишљао о Богу. Да је он само замолио

У почетку се Јаков није слагао са оним што му је његова

Бога да се постара за њега, Бог би му свакако осигурао

мајка казала. "Отац ће знати да ја нисам Исав," рекао је.

првенаштво. Јаков је био у заблуди покушавајући да сам

"Исав је рутав, а моја је кожа г латка. Отац ће ме опипати,

нешто изведе по своме. (C1<:.1tonиiiie све фигуре)

па ћу навући проклетство његовог благослова."

"Само ме послушај, Јакове," рече Ревека. "Нека прок
Сцена

летство твоје, падне на мене. Иди и донеси јариће."

4

(Сцеnа nauoљy са шаШоро.м u.n.и "у шaiiiopy" ?<:ао uoзag
uno.м)

(

Тако се Јаков сложда учини како му је она казала.

СШавиШе Иса?<:а и Исава, фигуре П49,П45)

Наравно, да је то било веома грешно. Обоје, и мајка и син,
беху веома превртљиви. Зато што имамо варљиво срце
склоно обманама, то се испољава у ономе што чинимо.
Можда си имао проблема што си закаснио. Објаснио

си: "Стара госпођа Џонс ме је зауставила да поприча са
мном; зато сам закаснио." То је била лаж. Заправо си
отишао у парк са својим пријатељима. Или си једнога дана
намерно ударио брата штапом за крикет. Али си објаснио

мајци: "Нисам намерно, штап ми се исклизнуо." Још једна
лаж, Ти чиниш ово зато што је твоје срце безнадежно
4

превртљиво и безнадежно покварена. Само Бог може да

Беше да је након извесног времена Исак позвао Исава.

те промени. Он може да те створи другачијом особом, не

"Ј ед е ми се срнетина," "Изађи са својим луком и стрелом,

само споља; Он може да измени твоје право "ја". Бог може

прострели животињу и припреми ми добро да поједем."

да од тебе створи особу која није превртљива и покварена.

Исак је био стар човек, и слеп. "Може се десити да ускоро

Он може да те претвори у особу која жели да послуша

умрем," казао је, "и тебе хоћу да благословим. Донеси ми

Бога. Ако уистину желиш да будеш другачији, дођи Исусу

месо, и благосиљаћу те." Мада је Исак знао да је Бог казао

Христу и замоли Га да ти да опроштај за све грешне

да ће старији служити млађему, он се спремао да благо

ствари које си учинио. Он може да ти опрости, зато што

сиља Исава, благословом који иде са правом прворође

је Он умро за твоје грехе. Када дођеш и поуздаш се у

нога. Он је, исто тако морао знати, да је Исав продао своје

Исуса Христа да ти да опроштај, тада си ти измењен.

првенаштво Јакову. (C1<:.1tonиiiie све фигуре.)

Библија каже: "Ако је ко у Христу
Коринћанима

Сцена

- ново је створење" (2.
5:17). Зар нећеш пожелети да будеш друк

чија особа, пре него варалица и обмањивач као Јаков? Да

5

је Јаков веровао Богу, Бог би то извео тако да Јаков добије

благослов. Не би било потребе да се обмањује његов отац.

Ревека је чула Исака како говори своме миљенику. Чим
Је Исав изашао са својим луком и стрелом, Ревека је

Такође је и Ревека то морала знати. Шта мислиш, да

позвала Јакова, свога љубимца. "Чула сам како је твој

је Ребека мог ла да учини, када је сазнала да Исак планира

отац казао Исаву да му донесе срнетину да једе, и да ће

да да свој благослов Исаву?
(Учиiiiељу:

(СШавиШе Реве?<:у и Ја?<:ова, фигуре П50,П46)

Haciiiojiiie ga ваши
Haciiiojiiie ga

своја раз.мишљања.
ли?<:е

na

учеnици изразе

ne?<:a

их naвegeiiie оШйри

ово.)

Као прво, могла је да се моли да јој Бог укаже шта да
каже Исаву и да он обрати пажњу на оно што она говори.
Могла је да каже Исаку да је чула да он планира да да
благослов Исав у, и подсети га на оно шта је Бог казао пре
но што су близанци били рођени. Могла је да му каже да
сада право прворођеног припада Јакову и да то не би
могло да се измени. Затим је могла да затражи да он да
благослов Јакову. Никада није исправно варати. Бог је
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увек незадовољан када ми обмањујемо и варамо друге

Исуса, запамти, да си ти промењена особа. Бог Свети Дух

људе. (С?Utони све фиzуре.)

живи у теби да ти помогне да будеш поштен и исправно

Али, Ревека је радила на свој, а не на Божији начин.

поступаш. Поуздај се у Његову помоћ када пожелиш да

Скувала је месо и припремила га баш како је Исак волео.

прекршиш правила да би победио у некој игри. Када знаш

Затим је узела Исавово одело и дала Јакову да га обуче

.

да би могао да добијеш боље оцене на школском испиту

Јарећим кожицама је обавила његове руке и врат. Јаков

ако преписујеш, замоли Бога да ти помогне да урадиш оно

је узео храну и донео је Исаку.

што је исправно, и немој да преписујеш. Бог ће ти увек
помагати. Помагаће ти да будеш поштен и плаћаш у

Сцена

аутобусу карту за превоз, чак иако твоји пријатељи не

6

плаћају и никада их нису ухватили због тога. Ово су

(CiiiaвиiUe Иса'/Са и Ја'/Сова, фиzуре П49,П51)

поступци којима можеш да покажеш да си хришћанин, и
да те је Бог изменио. Дечаци и девојчице хришћани не би
требало да подваљују онако како је Јаков чинио.

(C'IC./l,o-

ниiUe Ја'/Сова, П51; ciiiaвиiUe Исава, П52.)
Једва да је Јаков напустио Исака, кад је Исав стигао.

"У стани оче," Исав је казао. "Ево срнетине за тебе. Једи
и благосиљај ме." Исак није могао да верује својим уши
ма!" Ко си ти?" питао је.

"Па ја, твој првенац," Исав је казао. Исав се морао
чудити шта се десило са његовим оцем. Због чега Исак
није знао ко је он? Тада је Исав приметио да његов отац

6

дрхти.

"Оче," казао је. "Ево ме," каза Исак. "Који си ти, сине?"

Под сетите се, Исак беше слеп. "Исав, твој првенац," Јаков
је одговорио. Учинио сам како си затражио. Молим те да
седнеш и поједеш ово месо и даш ми благослов." "Кад
брже нађе сине?" запита Исак. Јаков је брзо премишљао:

"Господ Бог твој даде, те изађе пред мене," лагао је. "Ходи

Шта мислиш како ли се Јаков осећао тог момента?

Мора да је Ревека стајала близу и слушала. Шта мислиш
како јој је било? Мора да су се побојали да им њихов план

"Ко?" узвикнуо је Исак. "Где је онај који ми донесе
га. Да, он ће и остати благословен."
Обојица су знали да Исак беше обманут. Мада се Исав
погодио и продао свој право првенства, сада је био не само
разочаран, већ и бесан."

"Мој брат ме већ двапут превари," каза. "Прво ме
лиши првенаштва. Сада ми украде благослов." Исав је
преклињао Исака за благослов, али му Исак није могао да
да тај важан благослов, јер га је он беше дао Јакову.
(C'IC./l,oниiiie све фиzуре.)

неће успети.

Лагано је Јаков пришао своме оцу. Исак је пружио

сав се тресао, као да се десило нешто страшно.

месо? Појео сам га пре но што ти дође, и благословио сам

ближе, пусти да те опипам," казао је Исак, "да се уверим
да ли си заиста Исав или ниси."

..

Библија каже: "И Исав омрзе љуто на Јакова ради
благослова, којим га благослови отац" (Постање

руку и прошао њоме по длакавим козјим кожицама које

27,41).

"У скоро ће ми умрети отац," Исав је себи говорио. "Тада

су покривале Јаковљеве руке и врат. "Глас беше Јак

ћу убити Јакова."

овљев," казао је, "али руке су И саво ве. Јеси ли ти стварно
мој син Исав?" Исак је преклињао да му се каже истина.
Сцена

Поново је Јаков лагао. "Ја сам," казао је. "Онда ми
донеси храну да једем", Исак му рече. Касније је Исак

7

(СШавиШе Реве'/Су и Ја'/Сова, фиzуре П50,П46.)

поново замолио Јакова да му приђе ближе. Јаков је пољу

Ревека је знала шта Исав смера. Позвала је Јакова.

био свога оца, и он је осетио мирис Исавовог одела које је

"Исав смера да те убије. Иди моме брату у Харан. Буди

Јаков носио. Мирисало је по пољу, где је Исак проводио

тамо, док не прође срдња твога брата. Онда ћу послати

пуно времена.Ово је Исака још више уверила да он заиста

да те доведу кући."

говори са Исавом. Тако, он даде благослов Јакову.

Ревека није казала своме мужу прави разлог што

"Бог ти дао добра многа. Бићеш господар над братом.

Јакова шаље из куће. "Не желим да се ожени неком

Благословен био који тебе узблагосиља," беше нешто од

девојком одавде," казала је. Исав већ то беше учинио и

онога што му је говорио.

његови родитељи су због тога жалили. Тако се Исак

Јаков се са журбом удаљи од свога оца. Њихова је

сложио да пошаље Јакова у Харап. Након што је Јаков

варка успела! Али, чак и када те не ухвате у томе, увек

отишао, Ревека више никада није видела свога мезимца.

је погрешо лагати, варати и обмањивати друге.

(C'IC./l,oниiiie све фиzуре.)

Када дечаци и девојчице хришћани раде овакве рђаве

Какве је проблеме донела ова обмана! Варање се ни

ствари, они срамоте Господа Исуса. Ако волиш Господа

када не свиђа Богу и исто тако доноси тугу и вређа друге
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ПИТАЊА ЗА ПОНАВЉАЉЕ из лекције број

1.

4

Како су Исак и Ревека назвали своје близанце? (Исав

и Јаков)

2.

У чему су се Исав и Јаков разликовали?

(*Исав је и.мао вео.ма руШаву кажу, Јаков је и.мао .ме1еу,
маШку кажу;

*Исав је уживао
7

ga

са своји.м луко.м и сШрела.ма борави

uauoљy; Јаков је уживао

ga

борави уиуШра и uровоgи

људе. Можда си ти хришћанин, и Господ Исус је твој

вре.ме у кувању;

Спаситељ; али још увек имаш порив да говориш лажи,

*Исав је gеловао без раз.мишљања, Јаков је раз.мишљао,

или обмањујеш. Ово је, зато што без обзира што те је Бог

и Uлаиирао је.)

начинио новом особом, твоје старо грешно ја још увек је

присутно. Твоје рђаво, "старо ја" жели да ти вараш,

3. Шта је право првенаштва?

лажеш и обмањујеш. Твоје "ново ја", које је Бог начинио,

у.мре оШац, сии са uраво.м uрвеиашШва uосШаје мава

жели да чини оно што је право. Сети се, Бог Свети Дух

uороgице и gобија gваuуШ веhи

живи у теби. ТИ не мораш да се покориш твоме "старом

gpyzи сииови.

(То је иешШо uoceбuo:

Kaga

geo очеве и.мовиие ueio
Ou је Шакође uoceuo блаzословеи og Боzа.)

ја". Ослони се на Господа Исуса да ти помогне да будеш
поштен и истинољубив, онако како Он жели да ти то

4.Како Богописујетвојеправо "ја", твоје срце? (Преварио

будеш.

изиаg свега и оuако)

Али, неке од вас Бог није никада променио. Можда, ти

знаш да је твоје право ја лоше и да се не свиђа Богу.

5.

Замоли Бога да те промени данас. Можда, ти кажеш:

Шако шШо

"Али, ти не знаш колико сам ја био лаш." Бог зна, и Он и

вео.ма мagau.)

Како је Јаков добио првенаштво? (Преварио је Исава

za

је куuио за uaupuкaш, каgа је Исав био

даље жели да ти дођеш Исусу Христу да добијеш опро
штај. Тада ћеш бити нова особа и Бог ће ти помоћи да не
будеш превртљиви чиниш ружне ствари. Он ће ти по

6. Зашто би га Јаков у сваком случају добио и без преваре?
( ЗаШо шШо је Боz ово обеhао и upe ue2o шШо је Јаков био

моћи да живиш за Њега.

рођеи.)

7.

Како су Ревека и Јаков извели да Исак поверује да свој

благослов даје Исаву? (Тако шШо су сШавили

japehe

кожице око Јаковљевих руку и враШа; Шако шШо је

обукао Исавову

8.

ogehy;

Шако шШо је ре1еао

ga је ou Исав.)

Зашто хришћани могу да живе поштеним животом и

да не обмаљују? (ЗаШо шШо су оии иове особе, Боz СвеШи
Дух живи у њи.ма и uо.маже и.м,

ga

буgу uошШеии и

исШииољубиви.)

9.

Шта је Исав планирао да учини, када је схватио да је

изигран? ( Исйлаиирао је

ga убије Ј акова каgа њеzов оШац

у .мре.)

10.

Који нам стих из Библије каже да је наше срце

преварио? (Јере.мија
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17,9)

Лекција

5
Визуелне помоћи:

ЈАКОВ ДАЛЕКО ОД СВОГА ДОМА

Користите сцену напољу са фигурама П5-7,

9-15, 42,46,

53-60.
Припрема за учешће ученика:
Свето Писмо:

Постаље

28,10-29,30; 31,2-7,
11, 13-18;32,6-23; 33,1-4; 35,115,27.(0ва лекција покрива
један обимнији део у Светом

Фотокопирајте загонетку на крају лекције. Дајте сваком

детету копију. Они могу да је раде на крају лекције када
можете да продискутујете одговоре, или могу да је раде

код куће.

Писму. Немојте покушавати да
ЛЕКЦИЈА

обухватите све детаље. Текст
лекције покрива значајније

догађаје. Рођења синова су
искључена, зато што ће то

Сцена

бити обухваћено у наредној

1

(Празна Шаб.лд,йосйiавиШе Јтсова,фиzура П53)

свесци која је концентрисана

на Јосифов живот.
Централна истина:

Бог мења животе онима
који су Његови.

Примена:

Неспашени: Примите Исуса
Христа као Спаситеља, па ћете
почети да искуствено спозна

јете како Бог мења ваш живот.

Спашени: Са радошћу прихва

РSЗ

тите промене које Бог прави у

---------~-----

вашем животу.

Почетак:

Јаков се опростио и напустио је дом. Беше то тужан

Јаков се опрашта.

дан. Преварио је свога старог, слепог оца. Свог брата
Развој догађаја:

близанца разбеснео је, довољно да је он пожелео да га

Јаков спава на камену као јас

убије. Можда је размишљао: Хоћу ли и?<:аgа йоново

туку.

виgейiи .моју .мај?<:у и оца? Пред њим беше дуго путоваље.

Саља.

Било је

Бог му говори Ц.И.Н.

Јаков подиже споменик

Нема ничега у Библији што би говорило у прилог томе да
је он веровао и поуздавао се у Бога. Заправо, оно што је

Јаков среће Рахиљу на бунару.

Јаков ради

километара до места где је живео његов ујак.

Изгледа да је до овог периода Јаков мало мислио на Бога.

Јаков говори "Господ ће ми бити
Бог." Ц.И.Н

750

Он је или ходао или јахао камилу, па ће пут дуго трајати.

7 година

он радио, указује да он није волео Бога. (С?<:Лонийiе фиг

за Рахиљу.

уре)

Лаван подваљује Јакову и даје
му Лију. Ц.И.С.

Сцена

Јаков се жени Рахиљом.

Јаков наставља да ради за Ла

(Ноћна сцена или йразна Шабла са Ша.мни.м йре?<:

вана. О.И.С.

рива-че.м.)

Јаков одлучује да иде. Ц.И.С.

(СШавиШе фиzуру П54)

Јаков одлази.

Јаков чује да долази Исав.

Једне ноћи, непосредно након што је напустио дом,

Јаков се моли. Ц. И. С.

Јаков није имао где да преспава, осим у пољу. Узео је

Јаков шаље своју породицу

камен уместо јастука. Како ли је то само био тврд камен!

преко реке.

Али, Јаков је био веома уморан, и ускоро је заспао. Док је
спавао, саљао је. (ДоgајШе анђеос?<:е сйiейенице, П55а и

Најузбудљивији тренутак у приповедању: Јаков се
рве са Богом.
Закључак:

2

6.)

Беше то диван сан. Мердевине су попут степеница

досезале од земље до неба. Анђели су силазили степени

Јаков се среће са Исавом и обо

цама са неба на земљу; и поново се успињали на небо.

јици лију сузе ЦИ.Н.+С.

Најчудесније од свега, Господ је стајао на врху

Библијски стих који се учи напамет: "Онај који је

степеница и причао Јакову. "Ја сам Господ Бог Аврама, и

започео добро дело у вама

Бог Исака." И сада ... Бог је причао њему... Јакову! Он је

довршиће то до дана Христа

пажљиво слушао. "Ту земљу, на којој лежиш ... даћу теби

Исуса (Фил. 1,6б)

и твојој породици, твојој деци и унуцима и праунуцима и

24

свим твојим потомцима. Племе ће твоје бити попут праха

Сцена

3

на земљи."

г-

-- ..

(Найољу,сШавиШе Ја'/Сова и сйомен-сШуб, фиzуре П53 и

·с.:.

П56)

------

--

_::s;;;

-=---

(Божија Ре-ч Авраму и Иса'/Су је била

ga ne

њихово

Ше.ме биШи йойуШ звезgа на небу. Обоје, "йрашина и
звез ge" зна-че "на милионе") Ово беше исто обећање које
је Бог дао Авраму. Бог је имао још једно обећање за
Рано, наредног јутра, узео је Јаков камен који је кор

Јакова... "Ја сам са тобом и чуваћу те где год да кренеш.

Вратићу те у ову земљу. Нећу те оставити док то не

учиним." Какво предивно обећање! Је ли Јаков заслужио
да Бог све ово за њега учини? Не! Зашто је Бог то обећао?
Зато што је Он волео Јакова, мада он уопште није
заслуживао Божију љубав.

Нико од нас не заслужује да га Бог воли! Сви смо се
ми оглушили о Њега. Сви ми желимо да следимо свој

истио као јастук и утврдио га је као спомен и исуо уље на
њега. То би означавало место где му се догодило нешто

изузетно. "Ово ће се место звати Ветиљ," казао је. Ветиљ
значи "Божија кућа". Ово беше место на коме је Јаков
сусрео Бога. И, ту је учинио завет: "Ако Бог буде са мном
и сачува ме на путу којим идем, и да ми храну и одело и
поново ме доведе назад мојој кући, Господ ће ми бити

Бог." Пре овога Јаков уопште није живео за Бога. Али је

сопствени пут уместо Његов. Па ипак, Бог воли грешнике

сада рекао: "Господ ће ми бити Бог." Ово је почетак

попут тебе и мене. Он је послао свога јединога Сина Исуса
Христа у свет. Исус Христос је живео савршеним живо
том који је Његовом Оцу био по вољи. Али, Он беше
прибијен за крст и умро је као да је Он био грешник. Бог

Јаковљевог живота са Богом. Зар ти не желиш да при
падаш Богу, да будеш Његов? Данас, и ти такође можеш
да кажеш и да то заиста мислиш "Господ ће ми бити Бог."
Ти мораш да замолиш Господа Исуса да ти опрости што

је казнио Свога јединог драгог Сина и на тај начин

омогућио грешницима да добију опроштај, и да Му при

си био рђав. Мораш да поверујеш да је Он био кажњен за

падају. Ако верујеш у Исуса Христа, као Јединога који је

твој грех. Тада ћеш ти припасти Богу. Библија каже: "А
свима, који Га примише, даде моћ да постану деца Божија

умро због твог греха, онда ћеш припадати Богу. Бог ће

-онима што верују у Његово име." (Јован

почети да те преображава у онакву особу каква би Он

1:12)

Након што си примио Христа, Бог ће почети да те

желео да ти будеш. Дивно је што Бог воли људе који

мења. То се неће десити одједном. Полако, а.ли сигурно,

уопште не заслужују Његову љубав, људе попут тебе и

почећеш да размишљаш и радиш онако како Бог то жели

мене и Јакова. (C'/UI,oниiiie све фиzуре.)

од тебе. Ми ћемо видети како је Бог променио Јакова.

Када се Јаков пробудио, беше задивљен својим сном.

Након што му је Бог причао у Ветиљу, Јаков више никада

Преплашио се. Осећај непосредне близине са Господом

неће бити исти.

Богом, испуњавао га је страхом. Знао је каква је он особа,

и сада је разумео да Бог зна све о њему. То га је морало

уплашити. "Засигурно је Бог на овом месту, а ја нисам

Сцена

4

знао за то!", узвикнуо је. "Ово је кућа Божија, и ово су
(Ciiiaвиiiie бунар, П42 овце, П10; йасШире, П5; Ја'/Сова,

врата небеска."

П46, Рахелу, П57; Рахелине овце, П58)
Можда око две недеље касније, Јаков је стигао у област

Харана. Видео је бунар у пољу и неколицину пастира у
близини. Пришао је близу и обратио им се. "Одакле сте?"

"Из Харана," стигао је одговор. "Познајете ли Лавана?"
Јаков је желео да зна. Лаван је био његов ујак, брат његове

мајке. "Знамо га." "Је ли он добро?" запитао је Јаков.
"Добро је. Погледајте, ево долази његова кћи Рахиља на
бунар са стадом."
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--

је казао Лавану." Дај ми сада Рахиљу. Навршило се мојих
седам година"
Тако је Лаван направио гозбу и позвао је своје при

~~~·- ..:....:___

јатеље. Увече је своју кћер довео Јакову. Носила је вео

··~·-

или покривач за главу, како су све невесте у ТОЈ земљи

чиниле, и постала је Јакову жена. Јаков је био
запрепашћен, када је открио да његова невеста не беше
лепа Рахиља, већ њена старија сестра Лија! (C1CAo7iиiiie

Рахиљу, ciiiaвиiiie Лава1iа иЛију, фИZуре П59, П60.)
Лаван је преварио Јакова Каква подла превара! Зашто
Кад је Рахиља дошла на бунар, Јаков јој се представио.
"Ја сам Ревекин син," казао је. Рахиља беше узбуђена, и
отрчала је кући да исприча своме оцу. (C1CAo1iиiiie Ра

ogzo-

вope.) То је свакако било зато да би помогло Јакову да он

спозна како је подло и шкодљиво варати. Нико не беше
већа варалица од Јакова, и Бог је желео да га научи ову

хиљу)

Када је Лаван то чуо, истрчао је у поље Јакову у
сусрет. (Дogajiiie Лава1iа, фиzуру П59.) Довео је Јакова
својој кући. (C1CAo7iиiiie све фиzуре)

О многим се стварима причало те ноћи. Јаков се у
Лавановој породици осећао као код куће. Он је имао
некошщину синова и две кћери, Лију и Рахиљу (Постање

31:1).

је Бог допустио да се ово деси Јакову? (Нека gеца

Библија каже да Рахиља беше лепа И Јаков ју је

лекцију, како би га одвратаио од варања Понекада, Бог
допушта да његова деца пропате на овакав начин, зато

што жели да они науче, како је један одрећени грех
погрешан.

Девојчица,

хришћанка, Џени била је веома добра

певачица. Много се хвалисала због свог певања и због
такмичења на којима је победила. Заборавила је, да је Бог

био тај, који јој је дао добар глас; требало је да се Њему

заволео. Знао је да жели да се са њом ожени, али је

захваљује због тога,

вероватно мислио да о томе за неко време не би требало

уместо да се хвалише. Џени је

учествовала на фестивалском такмичењу. "Знам да ћу

да прича

победити," у поверењу се хвалила својим пријатељима. На
вече самога такмичења, изашла је на бину, и десило јој се
Сцена

5

нешто што јој се никада раније није дешавало: заборавила

је речи. Наравно, није победила. Када је дошла кући,

(Найољу.UЈLи у куnи)

јецала је у разочарењу. Смирено, њена мајка је казала:

(Ciiiaвиiiie Јакова и Лава1iа, фиzуре П46, П59; и Лију,
П60, и Рахиљу, П57.)

......
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"Џени, можда је Бог допустио да се ово деси, да би ти

--

показао да не би требало да се хвалишеш због твог

-·---

певања." Џени је то запамтила. Веома мудро, замолила је

~-~~

Бога да јој помогне да научи ову лекцију, и да престане

:.._7".-----~

да се хвалише. Ако волиш Господа Исуса, и ти исто тако
треба да учиш лекције којима те Бог подучава. Немој се
борити против Њега, већ Му допусти да те промени. Хоће
ли се Јаков променити, да не буде варалица? Он беше љ ут.

"Шта си ми то учинио?" Јаков је питао Лавана. "Седам
година сам радио за Рахиљу. Зашто си ме преварио?"
У нашој земљи никада не удајемо млађу пре старије,"

Лаван је одговорио. "Можеш да се ожениш са Рахиљом
Пошто је Јаков провео код свога ујака месец дана,

такође, ако још седам година радиш за мене." Јаков се

Лаван му је казао: "Зар бадава да ми служиш, што си ми

сложио да ради још седам година (C1CAo7iиiiie Лава1iа,

род?" "Кажи ми шта ће ти бити плата?"

gogajiiie

Рахиљу, фиzура П57.)

Јаков није чак ни морао да размишља о своме одговору

Ускоро се Јаков оженио са Рахиљом и наставио је да

на то. "Радићу за тебе седам година за Рахиљу," брзо је

ради за Лавана. Можда ти помишљаш: "Две жене ...је ли

одговорио.

то било у реду?" Не, није никада била Божија намера да

Лаван је деловао задовољно. "Боље да је дам теби за

човек има две жене, и то што је имао две жене донело је

жену, него неком другом," казао је. "Остани и ради за
мене." (C1CAo7iиiiie Лију и Лава1iа, фиzуре

60,

проблеме у Јаковљев дом. (Дogajiiie Лава1iа, П59.)

П56)

Једнога дана, након пуно година, Јаков рече Лавану:

Јаков је размишљао о Рахиљи све време. Није му се

"Желео бих да се вратим кући." Дај ми моје жене и децу.

чинило да је седам година исувише дуго да ради за њу.

Ти знаш колико дуго и верно сам радио за тебе."

Тако много ју је волео! Када се то време навршило, Јаков

Лаван га је молио да остане. "Даћу ти колику год
хоћеш плату," казао је. Поново је Јаков рекао шта жели.
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Овога пута је уговорена да Јаков треба да добије један део

Можеш ли да погодиш шта је било у Јаковљевој свести

Лавановог стада. Током година је Јаков постао богат човек

када је одлазио? Да, убеђен сам да је размишљао о И саву.

са много оваца, коза, магараца и камила.

Је ли његов брат још увек био љут? Шта ће Исав казати

Јаков беше код Лавана око двадесет година. За то

и учинити, када се Јаков буде вратио? Јаков беше

време га је Лаван некол:и::ко пута преварио. Полако, али

забринут и преплашен, па је послао гласнике пред собом

сигурно, Бог је Јакову давао лекцију шта то значи бити

да се распитају за Исава.

сплеткарош. Ако си искрени хришћанин, Бог ће те исто

Вратили су се са застрашујућим извештајем: "Исав

тако давати лекције. Он ће те променити. Како недеље и

долази са четири стотине људи!" (С'IС.ЉониШе све фиzуре)

месеци буду пролазили, Он ће ти помагати да Га разумеш

Шта је Јаков могао да ради? Хоће ли се вратити у

и више Му се покораваш. Он жели да ти са спремношћу

Харан? Хоће ли се припремити за борбу? Хоће ли насто

прихватиш оно чему те Он подучава, како би постао што

јати да поново превари свога брата? Бог је изменио Јако ва

више нал:и::к Господу Исусу. Бог је био вољан да утроши

и у овој невољи он је урадио оно што је најмудрије. Молио

године да промени Јакова, и исто је и са тобом. Он је веома,

се.

веома стрпљив са Својом децом. Када Га изневериш, Он

не каже: "Завршио сам са тобом." Он је такође био веома

Сцена

стрпљив са Јаковом, преко двадесет година. (C'IC.Љoниiiie
Лавана.)

7

(Наuољу,сШавиШе Ја'l\:ова 1\:оји се .моли П15)

Он је поново говорио Јакову: "Врати се назад у своју
земљу и ја ћу бити са тобом."
Јаков је тада говорио са Рахиљом и Лијом. "Ваш отац

не осећа више наклоност према мени," казао је. "Али је
Бог био са мном." Он је објаснио да му је Бог казао да оде
и узме све што му припада. Рахиља и Лија су се одмах

сложиле да иду са њим. Јаков је још био далеко од онога
што је Бог желео да он буде, али, ми можемо да видимо
да су се у љеговом животу одиграле промене. Он је

слушао Бога, покоравао Му се и другима је говорио како

7

је Бог уз Њега. Дечаци и девојчице хришћани, увиђате ли
промене у својим животима? Можда увиђате да више не

--------·~~------

"Боже отаца мојих, Аврама и Исака; који си ми казао

губите живце тако често као пре. Илије, ваша соба некада

врати се у земљу своју и у род свој, и ја ћу бити са тобом.

била у нереду, али вам Бог помаже, да је држите уредном.

Не заслужујем твоју доброту и твоју оданост. Када сам

Или се, ви нисте никада молили Богу, али то сада чините.

напустио дом нисам имао ништа, сем мог штапа. Сада

Да, ви увиђате промене које је Бог у вама учинио. (С'IС.Љо

имам две чете. Молим те да ме спасеш од мојега брата,

ниШе све фиzуре)

Исава. У страху сам за себе, мајке и децу." Тада је Јаков
подсетио Бога на обећање које је Он дао: "Обећао си да

Сцена
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ће моја породица бити попут попут песка у мору

(Наuољу,сШавиШе 1<:а..!l-tiuле,П9,П12;зайрежна 1\:ола, П7;

Бог допустио Исаву да уништи њега и његову породицу,

сШаgо П10)

~~?
·-~·-;;
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превелика да би се избројала." Јаков је знао да, када би
ово се обећање не би испунило. Тако се он поуздао у Бога

------

да их заштити. Јаков је научио како да се моли и да верује

---~

Богу. Ово су лекције које Бог жели да свако Његово дете

научи. Када си се испрва поверио Исусу Христу као своме
Спаситељу, можда ниси знао много о молитви. Али, како
си сазнавао о

Богу, почео си да говориш са Њим.

Проучавајући шта Библија подучава, уз помоћ Светога
Духа који живи у теби, ти разумеваш више о томе како
да се молиш. Можда се ти још никада ниси молио наглас.

Следеће ћемо недеље имати време одређено за молитву,
када ћеш имати прилику да захвалиш Богу за нешто што
Када је Јаков одлучио да напусти свога ујака, била је

је учинио за тебе. Зашто не би дошао припремљен да се

то веома велика група која је требала да се сели. Беху ту

гласно захвалиш Богу за нешто што је урадио за тебе!

камиле које су носиле Јаковљеве жене и децу; друге

(Поново йоgсеШиШе gецу на %рају сусреШа ga слеgеће

животиље, на стотине њих; натоварена кола, много слугу.

неgеље go1jy йрийре.мљени ga се захвале Гocuogy за

Није било могуће да се оде у тајности. Јаков је одабрао да

нешШо шШо је Он учинио.)

оде у време када је Лаван био ван куће.
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Тако је добро слушати Јакова док се моли, зар не?

Библија каже: "Онај који је започео добро дело у вама

довршиће то до дана Христа Исуса" (Филипљанима 1,6б).

(C1CAo1-шiUe Ј а'/Сова.)
Јаков је затим послао нешто стоке Исав у, и специјалну

Једнога ћеш дана бити попут Исуса. Није ли то нешто
чему се треба унапред радовати!

поруку: "Ово су дарови твога слуге Јакова."
Увече је Јаков послао своја стада са женама и децом
преко оближње реке. Али, он је сам остао за њима..

(CiiiaПИТАЊА ЗА ПОНАВЉАЉЕ лекције број пет

виiiie Ја'/Сова, П46.) Те ноћи се десило нешто веома чудно.
Неки човек је дошао и хрвао се са Јаковом. Ишчашио му
је ногу у чланку тако да је морао да храмље. То баш не

Завршите реченице.

беше неки обичан човек, то је био небески посетилац.
Јаков се беше хрвао са Богом. Бог му је казао: "Од сада

1. Док је Јаков спавао ноћу напољу, сањао је једне ноћи и

твоје име више неће бити Јаков, што значи "преварант",

видео ... (лесШвице са анђелима 1Соји се усйињу и си.л,азе.)

већ Израиљ- што значи "Божији борац". Ново име, нова
личност! Ко би икада могао да помисли да је Јаков икада
био само један преварант? Али, Бог га није напустио. Он

2. Ви постајете
Xpuciiia '/Сао своz

Божија деца када ... (йри.миШе Исуса
Cuacиiiieљa.)

је начинио Јакова друкчијом и бољом личношћу. То за
хтева много времена, али Бог је стрпљив. Када згрешиш,

када изневериш Бога, Он не престаје са Својим радом на

3. Када је Јаков стигао на бунар у близини Ха рана упитао
је неке пастире о Лавану и срео је... (Рахиљу.)

теби. Библија каже: "Онај који је започео добро дело у

Коју плату тражиш да би радио код мене?"; Лаван је

вама, довршиће то до дана Христа Исуса." (Филипљанима

4.

1,6б) Он ће учинити да што више будеш налик Господу

упитао Јакова након што је месец дана био код њега. Јаков

Исусу, без обзира што му је потребно пуно времена да те

је одговорио ... (Раgићу сеgа.м zоgина за Рахиљу.)

промени, као што је му је било потребно и са Јаковом.

5. Када се навршило

Јаков неће никада заборавити ту ноћ! Следећег је дана
он још увек храмао, када је пошао у сусрет брату. Он је

седам година било је свадбена весеље

и Лаван је дао Јакову... (Лију.)

обезбедио да његова породица буде на сигурном, на нај

Бог делује у Својој деци да их начини налик ...

бољи могући начин. Затим се сам упутио напред. Исав се

6.

приближавао. Шта ће се десити? Хоће ли Исав убити

Исусу.)

(Гocuogy

свога брата? Хоће ли Јаков поново покушати да превари
Исава? Све што Јаков беше учинио јесте да се до земље

Бог не одустаје од Своје деце зато што Је Он ...

7.

(сШрйљив.)

поклони брату. Исав му је потрчао у сусрет, загрлио га је

и пољубио. Браћа се заједно заплакаше. Бог се у свему
постарао за Јаковљева добро.

8.

Када се Јаков са својом породицом и иметком упутио

своме дому, након што је двадесет година био одсутан, он

Јаков беше далеко бољи човек од онога који је напустио

се бринуо због ... (сусреШа са Исаво.м.)

дом пре двадесет година. Он не беше заслужио никакво

добро од Бога, али је Бог волео Јакова, и променио га је у

9. Када је сазнао да му
он се ... (йо.молио.)

многочему.

Ако ниси поверовао у Исуса Христа као

свога

Исав долази у сусрет са

400

људи,

Спаситеља, тада ти не знаш шта значи имати Бога да те

мења.. Али, ако Му се повериш данас, и замолиш Исуса

10. Када су они угледали један другога, Исав је ... (uoiiipчao
cycpeiU, заzрлио za је и йољубио.)

Христа да ти опрости и буде твој Спаситељ, онда ће Бог

ње.му у

почети да мења твој живот.

Ако већ јеси Божије дете, захвали му се на ономе што

11

Он чини у твоме животу. Са вољом учи лекције којима те

Јаков је добио ново име. Бог је казао: "Зваћеш се ...

(Израиљ)

Бог подучава, и тако буди у већој мери налик Господу
Исусу. Када те Бог узме на небо; бићеш савршен. Као што

12.

28

Хришћани ће бити савршени када.. .. (оgу на небо.)

Преглед етапа у саветоваљу детета које жели да дође Христу
(држите у вашој Биб.m1ји)
У верите се да дете разуме о:

Бог

Ко је Бог?
Бог нас је створио. Он нам говори преко Биб.m1је
Бог је свет и чист. Он нас во.m1.

Грех

Шта је грех?
Грех је не покоравати се Божијим заповестима. То је противно Богу.
Говори о одређеним греховима.
Дете је греiШiик
Грех заслужује казну.

Спаситељ
Ко једини може да преузме твој грех?
Зашто Он може да преузме твој грех?

Бог- Син, умро је на крсту за греiШiике.
Господ Исус се поново подигао из мртвих. Он је Господ над свима.
Објасните како се може спасити:
Објасните шта Господ Жели да ми учинимо, и шта ће Он учинити.

Користите стихове из Библије (Јован

1,12; 3,16; 6,37;

Дела

16,31;

Римљанима

Шта Господ же.m1 да ти учиниш?
Ш та ће Господ учинити?
У позорите на тешкоће

У питајте: "Желиш ли да поверујеш у Христа, или радије да чекаш?"
Охрабрите дете да се гласно мо.m1 (ако је спремно)
Говорите о извесности спасења
Поново се вратите на стих из Биб.m1је који сте користИЈП1.
Причајте о промењеном животу.

Испричајте му да особа која истински верује у Христа, то може да зна.
Пружите (касније) неке савете о хришћанском животу

Читај и покоравај се твојој Биб.m1ји
Причај Богу, нашем Небеском Оцу.
Кажи другима шта је Господ учинио за тебе.

3амоЈП1 Бога да ти опрости када згрешиш.
Виђај се са другим хришћанима.

3апамти да Господ обећава: "Никада те нећу напустити."

29

6,23

иЈП110,134).

Tabela zamenjenih flanelografskih
figura
Uskladivanje starog teksta sa revidiranim izdanjem flanelografa.

Patrijarsi
Lekcija 1: Pozivanje Avrama
Figure Р1- Р18
Br. starih Br. novih
figura
figura
р1
Р1

Opis figura

-

Р-2

Р2

Р-4

Р3

-

Р4
Р5

-

Рб

Р-5

Р7
Р8

-

PIO

Р-7

Р9

Р-6

Р11

Р-6

Р12

Р-6

Avrarn
simbol Boga
Sara
А vrarnov otac
Lot
А vramov brat
volovska zaprega
volovska zaprega
Natovarene karnile
Ovce i pastiri
Karnila i ј ahac
Karnila i ј ahac
Kamila i ј ahac

Р13

Р-3

Кrst

Р14

р-

Oltar sa zrtvom i vatrom
Zvezdano nebo
Avrarn
Avrarn
sator
Sara

-

р-

Р15

р-

Р16

р-

Р17

р-

Р18

р-

8- 10
11
12
12
14
13

Lekcija 2: Rodenje lzaka
Figure iz prethodne lekcije: Pl3- 14, 16- 18;
Nove figure: Р19- 36
Br. Starih Br. Novih Opis figura
figura
figura
р- 15
ВеЬа Isak
19
20
Dete Isak
р16
Mali decko Isak
21
р- 12
22
Avram stoji
23
Р-8
oltar
р- 9- 10
zrtva
24
р- 17
Mladic Isak
25
р18
magare
26
р- 19
drvo
27
sluga
28
29
sluga
р- 20
lsak savijen nosi drva
30
р- 20
А vram nosi noz
31
р- 23
ZЬun
32
р23
ovan
33
р- 21
Isak vezan na oltaru
34
р22
Аvram sa podignutim
35
nozem
andeo
36
-

Lekcija 3: Avram trazi zenu za Isaka
Fig. iz prtehodnih lekcija: Р8, 9, 11, 12, 17;
Nove fig Р37- 43
Br. Starih Br. Novih Opis figura
fig.
fig.
р- 24
37
Avrarn kako pokazuje
р- 25
38
Eliezer sedi
39
Karnila sa pokrivacem
р- 27
40
Osedlana kamila koja
kleCi
р- 27
41
Kamila koja kleci
р- 26
42
bunar
р- 28
43
Rebeka
р- 29
Rebekina porodica
р30
Isak
-

Lekcija 4: Pravo prvorodstva i Ьlagoslov
Fig. iz prethodne lekcije:
Nove fig.: Р43- 52
Br. Starih Br. Novih
fig.
fig.
р- 31
43
р- 31
44
р- 32
р34
45
р- 33
46
р- 35
47
р- 35
48
р- 36
49
р- 37
50
р- 38
51
52

р-

39

Р17;

Opis figura
Rebeka
Isak
ВеЬе Isak i Isav
Isav
Jakov
Jakov
Isav
Isak
Rebeka
Ј akov sa kozom na
rukama.
Isav

Lekcija 5: Jakov daleko od kuce
Fig. iz pret. lek.: Р5 -7,
Nove fig.: Р53- 60
Br. Starih Br. Novih
fig.
fig.
р- 33
53
р- 40
54
р- 41
55
р- 42
р- 43
56
р- 44
57
р- 10
58
. р- 45
59
р- 46
60
р- 47
р- 48
р- 49
-

9- 15, 42, 46;
Opis figura
Jakov
Ј akov spava na karnenu
Andeli na lestvama
Jakov
stub
Rahela
Raheline ovce
Laban
Lea
Jakov moli
Ј akov se rve sa Covekom
Jakov i Isav se grle
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